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 بسم هللا الرمحن الرحيم

وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، 
 عبده ورسوله. يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا  

ُوُتنَّ ِإَلَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ﴿ قَّ تُ قااتِِه واَلا َتا ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ا النَّاُس ات َُّقوا ﴿[، 102]آل عمران:  ﴾َيا أاي ُّها َيا أاي ُّها
اءا وا  ِثرياا واِنسا اَلا كا ا رِجا ُهما ا واباثَّ ِمن ْ ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا لاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا اءاُلونا ِبِه رابَُّكُم الَِّذي خا ات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا

انا عا  اما ِإنَّ اَّللَّا كا ا )﴿[، 1]النساء:  ﴾لاْيُكْم راِقيبااوااْْلاْرحا ِديدا ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْوَلا سا ( ُيْصِلْح 70َيا أاي ُّها
ا ) الاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم واماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزاا عاِظيما  [.71 ،70]األحزاب:  ﴾(71لاُكْم أاْعما

أما بعد، فان أصدق احلديث كتاب هللا، وأحسن اهلدي هدي حممد، وشر االمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة 
 ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

بعض أقواله ورواايته عن رسول و  مسعود رضي هللا عنهابن فهذه ورقات مجعت فيها ما تيسر من تفسري الصحايب اجلليل 
علما  ،وقد اعتمدت يف ذلك على تفسري الدر املنثور لإلمام جالل الدين السيوطي رمحه هللا ،عليه وسلمهللا صلى هللا 

وقد مجعت يف هذا  .أن بعض هذه األاثر املنسوبة البن مسعود ال تصح إما لكوهنا تروى أبسانيد ضعيفة أو غري ذلك
 صحايب رضي هللا عنه.الكتاب أيضا بعض القراءات القرآنية اليت تنسب كذلك إىل هذا ال

 .أن جيعل هذه الورقات خالصة لوجهه الكرميو  العملأسأل هللا اإلخالص يف القول و 

 كتبه عبيد هللا طويلب العلم حبليل حممد
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 ة ورة الفاحتس

 ﴾مالك يوم الدين  ﴿وسلم رسول هللا صلى هللا عليه قرأ على أهن .ابن مسعوديف معجمه الكبري عن  الطرباينأخرج 
 .خفض ﴾غري املغضوب عليهم  ﴿ابأللف 

هو يوم  :قال ﴾مالك يوم الدين  ﴿وأانس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودوصححه عن  ابن جرير واحلاكموأخرج 
 .احلساب

 .اإِلسالم ﴾الصراط املستقيم  ﴿وانس من الصحابة  ابن مسعودعن  ابن جريروأخرج 

 ﴿،ايعباد هللا هذا الصراط فاتبعوه .إن هذا الصراط حمتضر حتضره الشياطني :قال ابن مسعودعن  ابن األنباريوأخرج 
 .كتاب هللا فتمسكوا به  ﴾والصراط املستقيم 

 .الذي تركنا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ﴾الصراط املستقيم  ﴿قال  ابن مسعوديف الكبري عن  الطرباينوأخرج 
تركنا رسول هللا صلى هللا  ﴾الصراط املستقيم  ﴿قال  ابن مسعوديف شعب اإلميان عن  وأخرج ابن مردويه والبيهقي

 .والطرف اآلخر يف اجلنة ،عليه وسلم على طرفه

 .النصارى ﴾الضالني  ﴿و اليهود ﴾املغضوب عليهم  ﴿قال  ابن مسعودعن ر ابن جريوأخرج 
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 سورة البقرة
وصححه وابن الضريس وحممد بن نصر وابن األنباري يف املصاحف واحلاكم وأخرج البخاري يف اترخيه والرتمذي 

قال رسول هللا صلى  :قال ابن مسعوديف شعب اإِلميان عن  وصححه وابن مردويه وأبو ذر اهلروي يف فضائله والبيهقي
ولكن ألف  ،حرف ﴾امل  ﴿ال تقول  .واحلسنة بعشر أمثاهلا ،من قرأ حرفا  من كتاب هللا فله به حسنة» هللا عليه وسلم 

 .«وميم حرف  ،والم حرف ،حرف
 .مثله .موقوفا   ابن مسعودعن سعيد بن منصور وابن أيب شيبة والدرامي وابن الضريس والطرباين وحممد بننصر وأخرج 

تعلموا  :ابن مسعودقال  :عن قيس بن سكن قالوأبو نصر السجري يف الوقف واالبتداء  أبو جعفر النحاسوأخرج 
ولكن  ،حرف ﴾امل  ﴿أما إين ال أقول  .ويكفر به عشر سيئات ،القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات

 .وميم عشر ،والم عشر ،أقول ألف عشر

حروف اشتقت من حروف هجاء  ﴾امل  ﴿قال  ابن مسعوديف كتاب األمساء والصفات عن  ابن جرير والبيهقيوأخرج 
 .أمساء هللا

 .هو اسم هللا األعظم :قال ﴾امل  ﴿يف قوله  ابن مسعودعن  رجريابن وأخرج 

ال  ﴾َل ريب  ﴿القرآن  ﴾الكتاب  ﴿، وحرف اسم هللا ﴾امل  ﴿ابن مسعودوصححه عن  ابن جرير واحلاكموأخرج 
 .شك فيه

 .هم املؤمنون :قال ﴾للمتقني  ﴿نور  :قال ﴾هدى  ﴿يف قوله  ابن مسعودعن  ابن جريروأخرج 

 ﴾اإِلميان  ﴿: وهم املؤمنون من العرب قال :قال ﴾الذين يؤمنون ابلغيب  ﴿يف قوله  ابن مسعودعن  جريرابن وأخرج 
وما ذكر هللا يف القرآن مل يكن تصديقهم بذلك من  ،ما غاب عن العباد من أمر اجلنة والنار ﴾الغيب  ﴿و التصديق

مث مجع الفريقني  ،هم املؤمنون من أهل الكتاب ﴾يؤمنون مبا أنزل إليك  ﴿أو علم كان عندهم  ،قبل أصحاب الكتاب
 .اآلية ﴾أولئك على هدى  ﴿فقال 

واحلاكم في املصاحفوأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وأمحد بن منيع يف مسنده وابن أيب حامت وابن األنباري
عند هللا حيتسب ما سبقتموان به اي أصحاب حممد من  :بن مسعودعن احلرث بن قيس أنه قال ال وصححه وابن مردويه

عند هللا حيتسب إميانكم مبحمد صلى هللا عليه وسلم ومل تروه!  :ابن مسعودفقال  .رؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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الكتاب َل  امل ذلك ﴿مث قرأ  .من آمن أحد أفضل من إميان بغيب .والذي ال إله غريه .إن أمر حممد كان بيِ نا  ملن رآه
 .[ 5 :] البقرة ﴾املفلحون  ﴿[ إىل قوله  12 :] البقرة ﴾ريب فيه 

 .هي نفقة الرجل على أهله :قال ﴾ومما رزقناهم ينفقون  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

وآيتني بعد  ،وآية الكرسي ،من قرأ أربع آايت من أول سورة البقرة :قال ابن مسعودوأخرج الدارمي وابن الضريس عن 
وال يقرأن  ،وال شيء يكرهه يف أهله وال ماله ،مل يقربه وال أهله يومئذ شيطان ،وثالاث  من آخر سورة البقرة ،آية الكرسي

 .على جمنون إالَّ أفاق
من قرأ عشر آايت من سورة البقرة يف ليلة مل يدخل ذلك  :قال ابن مسعودوأخرج الدارمي وابن املنذر والطرباين عن 

ه ما يف  لل ﴿أوهلا  .وثالث خواتيمها ،وآيتان بعدها ،وآية الكرسي ،أربع من أوهلا .ت شيطان تلك الليلة حىت يصبحالبي
 .﴾السماوات 

من قرأ عشر آايت من سورة البقرة أو ل النهار ال يقربه شيطان  :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي يف شعب اإِلميان عن 
 .وإن قرأها على جمنون أفاق ،وال يرى شيئا  يكرهه يف أهله وماله ،وإن قرأها حني ميسي مل يقربه حىت يصبح ،حىت ميسي

 .وثالث آايت من آخرها ،وآيتان بعدها ،وآية الكرسي ،أربع آايت من أو هلا

وجعل على  ،وال يسمعون ،فال يعقلون ﴾ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم  ﴿قال  ابن مسعودوأخرج ابن جريج عن 
 .فال يبصرون ﴾غشاوة  ﴿أعينهم  :أبصارهم يقول

 :قال ﴾ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 .املراد هبذه اآلية املنافقون

أي  ﴾فزادهم هللا مرضاا  ﴿شك  :قال ﴾مرض  ﴿أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله 
 .شكا   :قال

 .مثله ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

الفساد هو الكفر والعمل  :قال ﴾وإذا قيل هلم َل تفسدوا يف اْلرض  ﴿يف قوله  ابن مسعودأخرج ابن جرير عن 
 .ابملعصية

 .يعنون أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :قال ﴾كما آمن السفهاء   ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
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 .رؤوسهم يف الكفر :قال ﴾وإذا خلوا إىل شياطينهم  ﴿يف قوله  ابن مسعودواخرج ابن جرير عن 

يف كفرهم  :قال ﴾يف طغياهنم يعمهون  ﴿ميلي هلم  :قال ﴾وميدهم  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 يتمادون.

 .وتركوا اهلدى ،أخذوا الضاللة :قال ﴾اشرتوا الضاللة ابهلدى  ﴿يف قوله  مسعودابن واخرج ابن جرير عن 

إن  :قال .اآلية ﴾...مثلهم كمثل الذي استوقد انراا  ﴿وانٍس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
فأوقد  ،فكان مثلهم كمثل رجل كان يف ظلمة ،مث انفقوا ،انسا  دخلوا يف اإِلسالم مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة

فأقبل  ،فبينا هو كذلك إذ طفئت انره .فأبصره حىت عرف ما يتقي ،من قذى أو أذى ﴾أضاءت ما حوله  ﴿انرا  ف 
بينا  ،واخلري من الشر ،فعرف احلالل من احلرام ،فكذلك املنافق كان يف ظلمة الشرك فأسلم ،ال يدري ما يتقي من أذى

فهم َل  ﴿فهم اخلرس  ﴾صم بكم  ﴿فهم  ،وال اخلري من الشر ،فصار ال يعرف احلالل من احلرام ،كفر  هو كذلك إد
كان رجالن من املنافقني من أهل املدينة هراب من   :قال .اآلية ﴾...أو كصيب ﴿ويف قوله  .إىل اإِلسالم ﴾يرجعون 

 ،وبرق ،وصواعق ،فيه رعد شديد .فأصاهبما هذا املطر الذي ذكر هللا ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املشركني
 ،أن تدخل الصواعق يف مسامعهما فتقتلهما ،فجعال كلما أصابتهما الصواعق جيعالن أصابعهما يف آذاهنما من الفرق

فنأيت  ،ليتنا قد أصبحنا .فجعال يقوالن ،قاما مكاهنما ال ميشيان .وإذا مل يلمع مل يبصرا ،وإذا ملع الربق مشيا يف ضوئه
 .ووضعا أيديهما يف يده وحسن إسالمهما ،فأصبحا فأتياه فأسلما ،حممدا  فنضع أيدينا يف يده

وكان املنافقون إذا حضروا جملس النيب صلى  ،مثال  للمنافقني الذين ابملدينة ،فضرب هللا شأن هذين املنافقني اخلارجني
 ،أو يذكروا بشيء ،هللا عليه وسلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم فرقا  من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء

 فإذا كثرت ﴾كلما أضاء هلم مشوا فيه   ﴿فيقتلوا كما كان ذانك املنافقان اخلارجان جيعالن أصابعهما يف آذاهنما 
واستقاموا عليه كما كان  ،إن دين حممد حينئذ صدق :وقالوا ﴾مشوا فيه  ﴿وأصابوا غنيمة وفتحا   ،أمواهلم وولدهم

وأصاهبم  ،فكانوا إذا هلكت أمواهلم وولدهم ﴾وإذا أظلم عليهم قاموا  ﴿ذانك املنافقان ميشيان إذا أضاء هبما الربق 
 .كما كان ذانك املنافقان حني أظلم الربق عليهما  ،كفارا  وارتدوا   ،قالوا هذا من أجل دين حممد ،البالء

أنزل  ﴾َي أيها الذين آمنوا  ﴿ما كان  :قال ابن مسعودأخرج البزار واحلاكم وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن 
 .فبمكة ﴾َي أيها الناس  ﴿وما كان  ،ابملدينة

قرأان  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف وعبد بن محيد والطرباين يف األوسط واحلاكم وصححه عن 
 .﴾َي أيها الذين آمنوا  ﴿ليس فيها  ،املفصل وحنن مبكة حجيجا  
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 :لقا ﴾الذي جعل لكم اْلرض فراشاا  ﴿وانس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن 
وهي سقف  ،قال بىن السماء على األرض كهيئة القبة ﴾والسماء بناء  ﴿،والقرار ،وهي املهاد ،هي فراش ميشي عليها

 .على األرض

 .أكفاء من الرجال تطيعوهنم يف معصية هللا :قال ﴾فال جتعلوا هلل أنداداا  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

وإذا  .إذا مر أحدكم يف الصالة بذكر النار فليستعذ ابهلل من النار :قال ابن مسعودأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف عن 
 .مر أحدكم بذكر اجلنة فليسأل هللا اجلنة

ولوال أهنا ضربت يف  ،إن انركم هذه جزء من سبعني جزءا  من تلك النار :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي يف البعث عن 
 .البحر مرتني ما انتفعتم منها بشيء

 :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن أيب حامت وأبو الشيخ ابن حبان يف التفسري والبيهقي يف البعث وصححه عن 
 .إن أهنار اجلنة تفجر من جبل مسك

أتوا ابلثمرة يف  :قال ﴾كلما رزقوا منها من مثرة رزقاا   ﴿وانس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 .واملرأى وليس يشبه الطعم ،وأتوا به متشاهبا  اللون ،يف الدنيا ﴾هذا الذي رزقنا من قبل  ﴿اجلنة فينظروا إليها فقالوا 

 .وال يتنخمن ،وال حيدثن ،ال حيضن :قال ﴾وهلم فيها أزواج مطهرة  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

لو قيل ألهل النار » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن مردويه وأبو نعيم عن 
 .ولو قيل ألهل اجلنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة حلزنوا ،إنكم ماكثون يف النار عدد كل حصاة يف الدنيا لفرحوا هبا

 .«ولكن جعل هلم األبد 

  ﴿ملا ضرب هللا هذين املثلني للمنافقني قوله  :وانس من الصحابة قالوا ابن مسعوديب حامت عن أخرج ابن جرير وابن أ
هللا أعلى وأجل من أن يضرب هذه  :قال املنافقون ﴾أو كصيب من السماء  ﴿وقوله  ﴾كمثل الذي استوقد انراا 

 .﴾هم اخلاسرون  ﴿إىل قوله أولئك  ﴾إن هللا َل يستحيي أن يضرب مثالا  ﴿فأنزل هللا  .األمثال

 ﴾ويهدي به كثرياا  ﴿يعين املنافقني  ﴾يضل به كثرياا  ﴿وانس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
مث   ،فأقروا به ﴾الذين ينقضون عهد هللا  ﴿ويف قوله  .هم املنافقون :قال ﴾وما يضل به إَل الفاسقني  ﴿يعين املؤمنني 
 .كفروا فنقضوه
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وأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي يف األمساء والصفات من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب 
وعن انس من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله  ابن مسعودصاحل عن ابن عباس وعن مرة اهلمداين عن 

إن هللا كان عرشه  :قال ﴾سماء فسّواهن سبع مساوات هو الذي خلق لكم ما يف اْلرض مجيعاا مث استوى إىل ال ﴿
مث أيبس املاء  ،فسما مساء ،فارتفع فوق املاء ،فلما أراد أن خيلق أخرج مي املاء دخاان   ،على املاء ومل خيلق شيئا  قبل املاء

فخلق األرض على حوت وهو  ،يف األحد واإِلثنني .مث فتقها فجعلها سبع أرضني يف يومني ،فجعله أرضا  فتقها واحدة
وامللك على  ،والصفاة على ظهر ملك ،واملاء على ظهر صفاة ،والقلم ( واحلوت من املاء ،الذي ذكره يف قوله ) ن

فتحرك احلوت فاضطرب  ،وهي الصخرة اليت ذكرها لقمان؛ ليست يف السماء وال يف األرض ،والصخرة يف الريح ،صخرة
]  ﴾وجعل هلا رواسي أن َتيد بكم  ﴿فذلك قوله  .فاجلبال تفخر على األرض ،بالفأرسى عليها اجل ،فتزلزلت األرض

وذلك قوله  ،واألربعاء ،يف الثالاثء :وما ينبغي هلا يف يومني ،وشجرها ،وأقوات أهلها ،وخلق اجلبال فيها .[ 15 :النحل
أنبت  :[ يقول 10 :فصلت]  ﴾وابرك فيها  ﴿[ إىل قوله  9 :] فصلت ﴾أئنكم لتكفرون ابلذي خلق اْلرض  ﴿

من سأل فهكذا  :[ يقول 10 :] فصلت ﴾يف أربعة أَيم سواء للسائلني  ﴿يقول ألهلها  ،وقدر فيها أقواهتا ،شجرها
 ،مث جعلها مساء واحدة ،وكان ذلك الدخان من تنفس املاء حني تنفس ﴾مث استوى إىل السماء وهي دخان  ﴿األمر 

وإمنا مسي يوم اجلمعة ألنه مجع فيه خلق السموات  ،واجلمعة ،يف اخلميس :مث فتقها فجعلها سبع مسوات يف يومني
واخللق الذي  ،خلق يف كل مساء خلقها من املالئكة :[ قال 12 :] فصلت ﴾وأوحى يف كل مساء أمرها  ﴿واألرض 

فلما  ،فجعلها زينة وحفظا  من الشياطني ،اء الدنيا ابلكواكبمث زين السم .وما ال يعلم ،الربد ،وجبال ،من البحار ،فيها
 .فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش

وأخرج عثمان بن سعيد الدارمي يف الرد على اجلهمية وابن املنذر والطرباين وأبو الشيخ وابن مردويه والاللكائي والبيهقي 
ومصري كل مساء يعين غلظ  ،وما بني كل مساءين مخسمائة عام ،بني السماء واألرض مخسمائة عام :قال ابن مسعودعن 

وما بني ذلك الكرسي واملاء مسرية  ،وما بني السماء إىل الكرسي مسرية مخسمائة عام ،ذلك مسرية مخسمائة عام
 .وهو يعلم ما أنتم عليه ،وهللا فوق العرش ،والعرش على املاء .مخسمائة عام

 .إن أعدل آية يف القرآن آخرها اسم من أمساء هللا تعاىل :الق ابن مسعودأخرج ابن الضريس عن 

استوى على العرش  ،ملا فرغ هللا من خلق ما أحب .وانس من الصحابة ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن عساكر عن 
وكان  ،ن اجلنةوإمنا مسوا اجلن ألهنم خزائ ،وكان من قبيلة من املالئكة يقال هلم اجلن .فجعل إبليس على ملك مساء الدنيا

فاطلع هللا على ذلك منه  ،ما أعطاين هللا هذا إال ملزيد أو ملزية يل :فوقع يف صدره كرب وقال ،إبليس مع ملكه خازان  
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قال إين  ...أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴿قالوا ربنا  ﴾إين جاعل يف اْلرض خليفة  ﴿فقال للمالئكة 
 .﴾أعلم ما َل تعلمون 

 .نصلي لك :قال ﴾ونقدس لك  ﴿وانس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

بعث هللا جربيل  :وانس من الصحابة قالوا ابن مسعودوأخرج ابن جرير والبيهقي يف األمساء والصفات وابن عساكر عن 
اي رب إهنا  :فرجع ومل أيخذ شيئا  وقال ،أعوذ ابهلل منك أن تنقص مين :إىل األرض ليأتيه بطني منها فقالت األرض

وأان أعوذ ابهلل أن أرجع ومل أنفذ  :فبعث ملك املوت فعاذت منه فقال .فبعث هللا ميكائيل كذلك .أعاذت بك فأعذهتا
وسوداء فلذلك خرج بنو  ،وبيضاء ،وأخذ من تربة محراء ،فأخذ من وجه األرض وخلط ومل أيخذ من مكان واحد ،أمره

 :هو الذي يلزق بعضه ببعض مث قال للمالئكة :والالزب ﴾َلزابا  ﴿فبل الرتاب حىت صار طينا   ،فصعد به آدم خمتلفني
فكان جسدا  من طني أربعني سنة  ،فخلقه بشرا  سواي   ،فخلقه هللا بيده لئال يتكرب عليه إبليس ،إين خالق بشرا  من طني
 ،فكان مير به فيضربه ،وكان أشدهم منه فزعا  إبليس ،ففزعوا منه ملا رأوه ،فمرت به املالئكة ،من مقدار يوم اجلمعة

ألمر ما خلقت! ويدخل من فيه وخيرج من دبره ويقول  :فيصو ت اجلسد كما يصو ت الفخار يكون له صلصلة فيقول
 .لئن سلطت عليه ألهلكنه ،ال ترهبوا منه فإن ربكم صمد وهذا أجوف :للمالئكة

فلما نفخ فيه  ،إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له :ذي يريد هللا أن ينفخ فيه الروح قال للمالئكةفلما بلغ احلني ال
فلما دخلت الروح  .يرمحك ربك :احلمد هلل فقال هللا له :احلمد هلل فقال :الروح فدخل يف رأسه عطس فقالت املالئكة

 .فوثب قبل أن تبلغ إىل رجليه عجال  إىل مثار اجلنة ،فلما دخلت إىل جوفه اشتهى الطعام ،يف عنقه نظر إىل مثار اجلنة
 .﴾خلق اإِلنسان من عجل  ﴿وذلك قوله تعاىل 

إن بين آدم يفسدون يف  :قال ﴾إن كنتم صادقني  ﴿وانس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
وما كنتم  ...،....أجتعل فيها من يفسد فيها ﴿قوهلم  :قال ﴾وأعلم ما تبدون  ﴿ويف قوله  .األرض ويسفكون الدماء

 .يعين ما أسر إبليس يف نفسه من الكرب ﴾تكتمون 

وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت والبيهقي يف األمساء والصفات وابن عساكر من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب 
ملا سكن آدم اجلنة كان ميشي فيها وحشا  ليس له زوج  :وانس من الصحابة قالوا ابن مسعودصاحل عن ابن عباس وعن 

 :امرأة قال :فسأهلا ما أنت؟ قالت ،فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها هللا من ضلعه ،يسكن إليها
ت حو اء؟ مل مسي .حواء :ما امسها اي آدم؟ قال :ومل خلقت؟ قالت لتسكن إيل  قالت له املالئكة ينظرون ما يبلغ علمه

 .﴾َي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة  ﴿ألهنا خلقت من حي فقال هللا  :قال
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 .اهلين   ﴾الرغد  ﴿وانس من الصحابة قال  ابن مسعودأخرج ابن جرير وابن عساكر عن 

الشجرة اليت هنى عنها  :وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت من وجه آخر عن ابن عباس قال
 .مثله .ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن  .آدمالكرم

اسكن أنت وزوجك  ﴿ملا قال هللا آلدم  :وانس من الصحابة قالوا ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن 
وهي كأحسن الدواب  ،وهي دابة هلا أربع قوائم كأهنا البعري ،أراد إبليس أن يدخل عليهما اجلنة فأتى احلية ﴾اجلنة 

فدخلت وال يعلمون ملا  ،فادخلته يف فمها فمرت احلية على اخلزنة ،فكلمها أن تدخله يف فمها حىت تدخل به إىل آدم
َي آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك  ﴿فخرج إليه فقال  ،فكلمه من فمها فلم يبال بكالمه ،أراد هللا من األمر

اي  :فقعدت حواء فأكلت مث قالت ،فأىب آدم أن أيكل منها ﴾ لكما ملن الناصحني إين ﴿وحلف هلما ابهلل  ﴾َل يبلى 
 .﴾بدت هلما سوآهتما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة  ﴿فلما أكل  .آدم كل فإين قد أكلت فلم يضر يب

 ﴿قال  .ومستقر حتت األرض ،فوق األرض ﴾ولكم يف اْلرض مستقر  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج أبو الشيخ عن 
 أو إىل النار. ،حىت يصري إىل اجلنة ﴾ومتاع إىل حني 

إن آدم » عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج اخلطيب يف أماليه وابن عساكر بسند فيه جماهيل عن 
فبكت  ،فهبط إىل األرض مسودا   .وعزيت ال جياورين من عصاين .اهبط من جواري :ملا أكل من الشجرة أوحى هللا إليه

صم يل  :مث أوحى هللا إليه ،فصامه فأصبح ثلثه أبيض .اي آدم صم يل اليوم يوم ثالثة عشر :فأوحى هللا .األرض وضجت
فصامه  .مث أوحى هللا إليه صم يل هذا اليوم يوم مخسة عشر ،فصامه فأصبح ثلثاه أبيض .هذا اليوم يوم أربعة عشر

 .«ميت أايم البيض فس .فأصبح كله أبيض
 .إسرائيل هو يعقوب :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن 

ما أمرتكم به من طاعيت وهنيتكم  :يقول ﴾وأوفوا بعهدي  ﴿وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله 
 .أرض عنكم وأدخلكم اجلنة :يقول ﴾أوف بعهدكم  ﴿ه عنه من معصييت يف النيب صلى هللا عليه وسلم وغري 

 .مثله .ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 
 .«واليقني اإِلميان كله  ،الصرب نصف اإِلميان» قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي عن 

 .أنه احملفوظ :وقال البيهقي .موقوفا  مثله مسعودابن وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد والطرباين والبيهقي عن 
 .طائر يشبه السماين ﴾السلوى  ﴿وانس من الصحابة  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
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ابن وأخرج وكيع والفراييب وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين يف الكبري وأبو الشيخ عن 
حنطة حبة محراء  :فقالوا ﴾وقولوا حطة  ﴿فدخلوا مقنعي رؤوسهم  ﴾ادخلوا الباب سجدا  ﴿قيل هلم  :قال مسعود

 .[ 59 :] البقرة ﴾فبدل الذين ظلموا  ﴿فذلك قوله  ،فيها شعرية
فهي ابلعربية حبة  .هطى مسقااث ازبة مزاب :أهنم قالوا ابن مسعودوأخرج ابن جرير والطرباين وأبو الشيخ واحلاكم عن 

 .حنطة محراء مثقوبة فيها شعرية سوداء
 .أنه قرأ وثومها :ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن أيب داود يف املصاحف وابن املنذر عن 

هذا أحدها  ابن مسعودوأان آخذ ببضعة عشر حرفا  من قراءة  ،قراءيت قراءة زيد :وأخرج ابن أيب داود عن ابن عباس قال
 .﴾من بقلها وقثائها وثومها  ﴿

مث يقيمون  ،كانت بنو إسرائيل يف اليوم تقتل ثالمثائة نيب  :قال ابن مسعودأخرج أبو داود الطاليسي وابن أيب حامت عن 
 .سوق بقلهم يف آخر النهار

أشد الناس عذااب  يوم القيامة رجل قتل نبيا أو » أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  .ابن مسعودوأخرج أمحد عن 
 .«وإمام ضاللة وممثل من املمثلني  ،قتله نيب

إمنا  ،والنصارى ابلنصرانية ،حنن أعلم الناس من أين تسمت اليهود ابليهودية :قال ابن مسعودوأخرج أبو الشيخ عن 
 ،فلما مات قالوا هذه الكلمة كانت تعجبه فتسموا اليهود ،لمة قاهلا موسى إان هدان إليكتسمت اليهود ابليهودية بك

حنن أنصار هللا فتسموا  :وإمنا تسمت النصارى ابلنصرانية لكلمة قاهلا عيسى من أنصاري إىل هللا؟ قال احلواريون
 .ابلنصرانية

ويل واٍد يف جهنم يسيل من  :قال ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن املنذر والطرباين والبيهقي يف البعث عن 
 .صديد أهل النار

 .أنه كره بيع املصاحف وشراءها :ابن مسعودوأخرج ابن أيب داود عن 
وقولوا للناس  ﴿اثبت كان يقرأ وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن املنذر عن عبد امللك بن سليمان أن زيد بن 

 .﴾وقولوا للناس حسناا  ﴿يقرأ  ابن مسعودوكان  ﴾حسناا 
 .روح القدس جربيل :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

أن نفسا   :إن روح القدس نفث يف روعي :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال»  ابن مسعودوأخرج ابن حبان عن 
 .«لن متوت حىت تستكمل رزقها فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب 
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 ابن مسعودوأخرج البيهقي يف الدالئل من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن 
ة فيسألون هللا أن يبعثه وكانوا جيدون حممدا  يف التورا ،كانت العرب متر ابليهود فيؤذوهنم  :وانس من الصحابة يف اآلية قال

 .فلما جاءهم حممد كفروا به حني مل يكن من بين إسرائيل ،نبيا  فيقاتلون معه العرب
ملا كثر بنو آدم وعصوا دعت املالئكة  :وابن عباس قاال ابن مسعودوأخرج ابن جرير من طريق أيب عثمان النهدي عن 

ولو تركتكم  ،أين أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم :فأوحى هللا إىل املالئكة .ربنا ال متهلهم :عليهم واألرض واجلبال
فاختاروا  .أن اختاروا ملكني من أفضلكم :فأوحى هللا إليهم ،فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا لعصموا :قال .لفعلتم أيضا  

 :قال .ارس يسموهنا بيدختوأنزلت الزهرة إليهما يف صورة امرأة من أهل ف ،هاروت وماروت فأهبطا إىل األرض
فخريا بني  ،فلما وقعا ابخلطيئة استغفروا ملن يف األرض ،فكانت املالئكة يستغفرون للذين آمنوا ،فواقعاها ابخلطيئة

 .فاختارا عذاب الدنيا ،عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة
األمساء والصفات عن جماهد عن وأخرج آدم بن أيب أايس وأبو داود يف انسخه وابن جرير وابن أيب حامت والبيهقي يف 

نؤخرها  :نثبت خطها ونبدل حكمها ) أو ننساها ( قال :قال ﴾ما ننسخ من آية  ﴿يف قوله  ابن مسعودأصحاب 
 .عندان

 .) ما ننسك من آية أو ننسخها ( ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن الضحاك قال
وأنه  ،كان جربيل يعارض النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن يف كل سنة مرة  :قال ابن مسعودوأخرج ابن األنباري عن 

 .فأخذته من النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك العام ،عارضه ابلقرآن يف آخر سنة مرتني
 .لو أعلم أحدا  أحدث ابلعرضة األخرية مين لرحلت إليه :قال ابن مسعودوأخرج ابن األنباري عن 

قال  ﴾وهلل املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا  ﴿وانس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودر عن وأخرج ابن املنذ
فلما قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة على رأس مثانية عشر شهرا  من  ،كان الناس يصلون قبل بيت املقدس» 

 .«فنسختها قبل الكعبة  ،وكان إذا صلى رفع رأسه إىل السماء ينظر ما يؤمر به ،مهاجره
أن  حيل حالله وحيرم  :قال ﴾يتلونه حق تالوته  ﴿يف قوله  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طرق عن 

يتبعونه حق اتباعه  :ويف لفظ .وال يتأول منه شيئا  غري أتويله ،ويقرأه كما أنزل هللا وال حيرف الكلم عن مواضعه ،حرامه
«. 

 ﴾الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به  ﴿وأخرج عبد بن محيد وابن جرير عن قتادة يف قوله 
وهللا إن حق  :كان يقول  ابن مسعودوذكر لنا أن  :قال .منهم أصحاب حممد الذين آمنوا آبايت هللا وصدقوا هبا :قال

وحدثنا عن عمر بن اخلطاب  :قال .وال حيرفه عن مواضعه ،له هللاويقرأه كما أنز  ،وحيرم حرامه ،تالوته أن حيل حالله
 .لقد مضى بنو إسرائيل وما يعين مبا تسمعون غريكم :قال
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 .»ما يل ال أهم ورفع أحدكم بني أمنلته وظفره « قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج البزار عن 
 .أكثروا ابلبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه :قال ابن مسعودوأخرج اجلندي عن 

ملا  :وانس من الصحابة قالوا ابن مسعودأخرج ابن جرير من طريق السدي عن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن 
حتري حممد دينه  :صرف النيب صلى هللا عليه وسلم حنو الكعبة بعد صالته إىل بيت املقدس قال املشركون من أهل مكة

لئال يكون للناس عليكم  ﴿فأنزل هللا  .ويوشك أن يدخل يف دينكم ،وعلم أنكم اهدى منه سبيال   ،بقبلته إليكم فتوجه
 .﴾حجة إَل الذين ظلموا منهم فال ختشوهم واخشوين 

من » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 
 ،﴾اذكروين أذكركم  ﴿وتفسري ذلك يف كتاب هللا من أعطي الذكر ذكره هللا ألن هللا يقول  ،أعطى أربعا  أعطي أربعا  

ومن أعطي الشكر أعطي  ،[ 60 :] غافر ﴾ادعوين أستجب لكم  ﴿ومن أعطي الدعاء أعطي اإِلجابة ألن هللا يقول 
 ﴿ومن أعطي االستغفار أعطي املغفرة ألن هللا يقول  ،[ 7 :] إبراهيم ﴾لئن شكرمت ْلزيدنكم  ﴿الزايدة ألن هللا يقول 

 .[ « 10 :] نوح ﴾استغفروا ربكم إنه كان غفاراا 
 :ميشي فانقطع شسعه فاسرتجع فقيل ابن مسعودكان   :وأخرج ابن أيب شيبة وابن أيب الدنيا عن عوف بن عبد هللا قال

 .مصيبة :يسرتجع على مثل هذا؟ قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد والرتمذي وابن ماجة والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 

أبو ذر مضى  :قال .أميا مسلمني مضى هلما ثالثة من أوالدمها مل يبلغوا حنثا  كانوا هلما حصنا  حصينا  من النار» وسلم 
 :مضى يل واحد اي رسول هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال أبو املنذر سيد القراء .واثنان :قال .يل اثنان

 .«وواحد وذلك يف الصدمة األوىل 
) فال جناح عليه أن ال يطوف  ابن مسعوديف مصحف  :وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن عطاء قال

 .هبما (
إن انسا  ينهون  :أنه خرج إىل الصفا فقام إلىصدع فيه فلىب فقلت له بن مسعوداوأخرج األزرقي من طريق مسروق عن 

فلما أتى الوادي رمل  ،ولكين آمرك به هل تدري ما اإِلهالل؟ إمنا هي استجابة موسى لربه :عن اإِلهالل ههنا قال
 .رب اغفر وارحم إنك أنت األعز األكرم :وقال

والذي ال إله غريه  ،هذا :أنه قام على الصدع الذي يف الصفا وقال .مسعود ابنوأخرج الطرباين والبيهقي يف سننه عن 
 .مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

يف هذه اآلية  ابن مسعودأخربين الكليب عن أيب صاحل عن  ،وأخرج البيهقي يف شعب اإِلميان من طريق حممد بن مروان
فال جتد صاحبها اليت قيلت  ،فرتتفع اللعنة يف السماء سريعا   ،هو الرجل يلعن صاحبه يف أمر يرى أن قد أتى إليه :قال
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فمن  ﴾ويلعنهم الالعنون  ﴿فتنطلق فتقع على اليهود فهو قوله  ،فرتجع إىل الذي تكلم هبا فال جتده هلا أهال   ،له أهال  
 .اآلية ﴾...إَل الذين اتبوا ﴿بقي من اليهود وهو قوله فكانت فيمن  ،اتب منهم ارتفعت عنهم اللعنة

أميا عبد آاته هللا علما  فكتمه لقي هللا يوم » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .«القيامة ملجما  بلجام من انر 

أنه أتى  .ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه عن 
أصائم  :فقال .ال أريد :فقال .انولوا صاحبكم :ابن مسعودفاعتزل رجل من القوم فقال  ،بضرع وملح فجعل أيكل

 ،هذا من خطوات الشيطان :ابن مسعودفقال  .أبدا  حرمت أن آكل ضرعا   :فما شأنك؟ قال :قال .ال :أنت؟ قال
 .فاطعم وكفر عن ميينك

 .وأيب بن كعب أهنما قرآ ) ليس الرب أن تولوا ( ابن مسعودوأخرج أبو عبيد يف فضائله والثعليب من طريق هرون عن 
وأخرج ابن املبارك يف الزهد ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفراييب وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن 

 ﴾وآتى املال على حبه﴿ابن مسعودمحيد وابن جرير والطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي يف سننه عن 
 .يعطي وهو صحيح شحيح أيمل العيش وخياف الفقر :قال

 .مثله .مرفوعا   ابن مسعودوأخرج احلاكم عن 
ابن أخرج وكيع وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ واحلاكم وصححه عن 

 .حني القتال ﴾وحني البأس  ﴿السقم  ﴾البأساء والضراء  ﴿يف اآلية قال  مسعود
من أفطر يوما  من رمضان متعمدا  من غري سفر وال مرض مل يقضه أبدا  وإن  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 .صام الدهر كله
 .وسيد األايم اجلمعة ،سيد الشهور رمضان :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والبيهقي عن 

فلما نزل  ،رمضانكان يوم عاشوراء يصام قبل أن ينزل شهر   :قال ابن مسعودأخرج ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم عن 
 .رمضان ترك

ال إله إال هللا وهللا  ،أنه كان يكرب هللا أكرب هللا أكرب ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة واملروزي عن 
 .وهلل احلمد ،أكرب

األنباري عن وأخرج أبو عبيد يف فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن 
احلج  ،ال جياوز ابلعمرة البيت ﴾وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت  ﴿ابن مسعوديف قراءة  :علقمة وإبراهيم قاال

 .والعمرة البيت والصفا واملروة ،املناسك

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

16 

 ،أقيموا الصالة .أمرمت إبقامة أربع :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه والبيهقي يف سننه واألصبهاين يف الرتغيب عن 
 .والعمرة احلج األصغر ،واحلج األكرب .والعمرة إىل البيت ،وأقيموا احلج ،وآتوا الزكاة

وهللا  :أنه قرأ ) وأقيموا احلج والعمرة للبيت ( مث قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن أيب داود يف املصاحف عن 
 . عليه وسلم شيئا  لقلنا أن العمرة واجبة مثل احلجلوال التحرج إين مل أمسع فيها من رسول هللا صلى هللا

 احلج فريضة والعمرة تطو ع  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد عن 
 .قال لقوم ذلك ابن مسعودأن  :وأخرج ابن أيب شيبة عن إبراهيم

قال رسول هللا  :قال ابن مسعودن عن وأخرج ابن أيب شيبة والرتمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن خزمية وابن حبا
اتبعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب » صلى هللا عليه وسلم 

 .«وما من مؤمن يظل يومه حمرما  إال غابت الشمس بذنوبه  ،وليس للحجة املربورة ثواب دون اجلنة ،والفضة
يف قوله  ابن مسعودوعبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت من طريق إبراهيم عن علقمة عن  وأخرج سعيد بن منصور

فإن هو عجل قبل أن  ،إذا أهل الرجل ابحلج فأحصر بعث مبا استيسر من اهلدي :يقول .اآلية ﴾...فإن أحصرمت ﴿
والصيام  ،كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك  ،أو تداوى بدواء ،أو مس طيبا   ،يبلغ اهلدي حمله فحلق رأسه

 :يقول ﴾فإذا أمنتم  ﴿والنسك شاة  ،والصدقة ثالثة أصوع على ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع ،ثالثة أايم
فإن رجع متمتعا  يف أشهر احلج كان عليه ما  ،فإذا برئ فمضى من وجهه ذلك إىل البيت كان عليه حجة وعمرة

فذكرت هذا احلديث  :قال إبراهيم .فإن هو مل جيد فصيام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجعتم ،شاة استيسر من اهلدي
 .هكذا قال ابن عباس يف هذا احلديث كله :لسعيد بن جبري فقال

ابن وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي عن 
 .وعشر ليال من ذي احلجة ،وذو القعدة ،قال شوال ﴾احلج أشهر معلومات  ﴿مسعود

احلج  :أنه سئل عن العمرة يف أشهر احلج فقال .ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين عن 
 .ليس فيهن عمرة ،أشهر معلومات

 .الفرض اإِلحرام :قال مسعودابن وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي عن 
 .التلبية :قال ﴾فمن فرض فيهن احلج  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 .واجلدال متاري صاحبك حىت تغضبه ،الرفث اتيان النساء :يف اآلية قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
سباب املسلم » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم عن 

 .«وقتاله كفر  ،فسوق
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» ال جناح عليكم أن تبتغوا فضال  من ربكم يف مواسم احلج « نزلت  :وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن عطاء قال
 .»يف مواسم احلج فابتغوا حينئذ «  ابن مسعودويف قراءة 

فكان يكرب من صالة  ،ابن مسعودقدم علينا  :نيا واحلاكم عن عمري بن سعد قالوأخرج ابن أيب شيبة وابن أيب الد
 .الصبح يوم عرفة إىل العصر من آخر أايم التشريق

 ﴿ابن مسعودوأخرج وكيع والفراييب وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين عن 
 .مغفور له :قال ﴾ومن أتخر فال إمث عليه  ﴿مغفور له  :قال ﴾فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه 

خرج  :قال ﴾فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه  ﴿ابن مسعودوأخرج سفيان بن عيينة وعبد بن محيد وابن جرير عن 
 .برىء من اإِلمث كله :قال ﴾ومن أتخر فال إمث عليه  ﴿من اإِلمث كله 

كان   ابن مسعودوذكر لنا أن  :قال قتادة .ملن اتقى يف حجه :قال ﴾ملن اتقى  ﴿وأخرج ابن جرير عن قتادة يف قوله 
 .من اتقى يف حجه غفر له ما تقدم من ذنبه :يقول

إن من أكرب الذنب عند هللا أن يقول الرجل  :قال ابن مسعودأخرج وكيع وابن املنذر والطرباين والبيهقي يف الشعب عن 
 .أنت أتمرين؟! ،عليك بنفسك :فيقول .اتق هللا :ألخيه

جيمع هللا األولني واآلخرين مليقات يوم معلوم » عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودأخرج ابن مردويه عن 
 .«وينزل هللا يف ظلل من الغمام من العرش إىل الكرسي  ،شاخصة أبصارهم إىل السماء ينظرون فصل القضاء ،قياما  

 :يقول ﴾فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا عنه  ﴿:ابن مسعوداملنذر عن السدي قال يف قراءة  وأخرج ابن جرير وابن
 .اختلفوا عن اإِلسالم

كان نساء بين إسرائيل يصلني   :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق يف املصنف وسعيد بن منصور ومسدد يف مسنده عن 
فألقى هللا عليهن احليض ومنعهن  ،تنظر إحداهن إىل صديقهافاختذن قوالب يتطاولن هبا ل ،مع الرجال يف الصف

 .فأخروهن من حيث أخرهن هللا :ابن مسعودفألقى عليهن احليض فأخرن قال  :ويف لفظ ،املساجد
فإن زاد فهي  ،احليض ثالث وأربع ومخس وست وسبع ومثان وتسع وعشر :قال ابن مسعودوأخرج الدارقطين عن 

 .إستحاضة
ال أتتوا النساء يف أعجازهن « قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج ابن عدي يف الكامل عن 

«. 
» قال النيب صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودعن  ،وأبو بشر الدواليب يف الكىن ،وأخرج أبو بكر األشرم يف سننه

 .«حماشي النساء عليكم حرام 
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هذا  :قال ابن كثري .حماشي النساء عليكم حرام» قال  ابن مسعوديبة والدارمي والبيهقي يف سننه عن وأخرج ابن أيب ش
يف مجيع األحاديث املرفوعة يف هذا الباب وعدهتا حنو عشرين حديثا  كلها ضعيفة ال يصح  :قال احلفاظ .املوقوف أصح

كما صرح بذلك   ،منكر ال يصح من وجه :ذلكوقال احلافظ ابن حجر يف  .واملوقوف منها هو الصحيح ،منها شيء
 .«وغري واحد  ،والنسائي ،والبزار ،البخاري

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكره عشر »  :قال ابن مسعودوأخرج أمحد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن 
 ،وعقد التمائم ،والرقى إال ابملعو ذات ،وتغيري الشيب ،والصفرة يعين اخللوق ،وجر اإِلزار ،التختم ابلذهب :خالل

 .«وإفساد الصيب عشر حمرمة  ،وعزل املاء عن حمله ،والتربج ابلزينة لغري حملها ،والضرب ابلكعاب
اللهم  :فأنزل قال ،كان إذا غشي امرأته  ابن مسعودأن  .وأخرج ابن أيب شيبة واخلرائطي يف مكارم األخالق عن علقمة

 .ال جتعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا  
 .الفيء اجلماع :قال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 

 .الفيء الرضا :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
فإشهاده  ،أو شيء يعذر به ،أو حبس ،أو سفر ،إذا حال بينه وبينها مرض :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

 .يفء
قال إذا آىل الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي  ابن مسعودبد الرزاق وعبد بن محيد والبيهقي عن وأخرج ع

تطليقة ابئنة وتعتد بعد ذلك ثالثة قروء وخيطبها زوجها يف عدهتا وال خيطبها غريه فإذا انقضت عدهتا خطبها زوجها 
 .وغريه

يطلقها  :قال ﴾الطالق مراتن  ﴿يف قوله  ابن مسعودهقي عن وأخرج النسائي وابن ماجة وابن جرير والدارقطين والبي
 .مث يطلقها إن شاء ،مث يدعها تطهر مرة أخرى ،فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ،بعدما تطهر من قبل مجاع

وأانس من الصحابة  ابن مسعودوأخرج البيهقي من طريق السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن 
فإما ميسك  ،فإذا طلق واحدة أو ثنتني ،وهو امليقات الذي يكون عليها فيه الرجعة :قال ﴾الطالق مراتن  ﴿يف قوله 

 .وإما يسكت عنها حىت تنقضي عدهتا فتكون أحق بنفسها ،ويراجع مبعروف
إن رجال  طلق امرأته البارحة  :فقال ابن مسعودأتى رجل إىل  :وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علقمة بن قيس قال

 .هو كما قلت :قال .نعم :تريد أن تبني منك امرأتك؟ قال :قال .نعم :قلتها مرة واحدة؟ قال :قال .مائة
تريد أن تبني  :قال .نعم :قلتها مرة واحدة؟ قال :قال .رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم :وأاته رجل فقال :قال

ومن  ،فمن طلق كما أمره هللا فقد بني له ،قد بني هللا أمر الطالق :مث قال ،هو كما قلت :قال .نعم :منك امرأتك؟ قال
 .وهللا ال تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون ،لبس على نفسه جعلنا به لبسته
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 .مبنزلة اليت قد دخل هبا ،املطلقة ثالاث  قبل أن يدخل هبا :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي عن 
 .ال حتل له حىت يقشقشها به :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

قال لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ابن مسعودوأخرج أمحد والرتمذي وصححه والنسائي والبيهقي يف سننه عن 
 .احمللل واحمللل له

 .جا  غريهال حيلها لزوجها وطء سيدها حىت تنكح زو  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق عن 
ابنت منك بثالث  :قال .إين طلقت امرأيت مائة :أن رجال  قال له .ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن 

 .عدوان :ويف لفظ .وسائرهن معصية
 ﴾وإن طلقتموهن من قبل أن َتسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم  ﴿

 .هلا نصف الصداق وإن جلس بني رجليها :قال ابن مسعودأخرج البيهقي عن 
وأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وأمحد وأبو داود والرتمذي وصححه والنسائي وابن ماجة واحلاكم وصححه والبيهقي 

 ،إن رجال  منا تزو ج امرأة ومل يفرض هلا صداقا  ومل جيمعها إليه حىت مات :فقالوا ابن مسعودأن قوما  أتوا  .عن علقمة
فأتوا غريي فاختلفوا إليه فيها  ،ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد من هذه :فقال
وال  ،من نسأل إذا مل نسألك وأنت آخر أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم يف هذا البلد :مث قالوا يف آخر ذلك ،شهرا  

وإن كان خطأ فمين وهللا  ،فإن كان صوااب  فمن هللا وحده ال شريك له ،سأقول فيها جبهد رأيي :جند غريك؟ فقال
وهلا مرياث وعليها العدة أربعة أشهر  ،أرى أن أجعل هلا صداقا  كصداق نسائها ال وكس وال شطط :ورسوله منه بريء

لذي قضى به نشهد إنك قضيت مبثل ا :منهم معقل بن سنان فقالوا ،وذلك بسمع انس من أشجع فقاموا :قال .وعشر
فما رؤي عبد هللا فرح بشيء ما فرح يومئذ  :قال .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف امرأة منا يقال هلا بروع بنت واشق

 .اللهم إن كان صوااب  فمنك وحدك ال شريك لك :مث قال ،إال إبسالمه
 عليه وسلم خرج على أصحابه يوما  أن النيب صلى هللا ابن مسعودوأخرج الطرباين والبيهقي يف األمساء والصفات عن 

ال  ،وعزيت وجاليل :قال :قال .هللا ورسوله أعلم! قاهلا ثالاث   :هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعاىل؟ قالوا»  :فقال هلم
 .«ومن صالها لغري وقتها إن شئت رمحته وإن شئت عذبته  ،يصليها عبد لوقتها إال أدخلته اجلنة

من سره أن يلقى هللا غدا  مسلما  فليحافظ على  :قال ابن مسعودالنسائي وابن ماجة عن وأخرج مسلم وأبو داود و 
 .هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن

 .«الزكاة  :مث أي؟ قال :قيل .الصالة :أنه سئل أي درجات اإِلسالم أفضل؟ قال»  ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
ومن مل يصل فال  ،الصالة :أنه سئل أي درجات األعمال أفضل؟ قال .ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف عن 

 .دين له
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 .من ترك الصالة فال دين له :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وحممد بن نصر والطرباين عن 

 .من ترك الصالة كفر :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 

وعو دوهم اخلري فإن اخلري عادة  ،حافظوا على أبنائكم يف الصالة»  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والطرباين عن 
». 

حبس » قال  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد ومسلم والرتمذي وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر والبيهقي عن 
صلى هللا فقال رسول هللا  ،املشركون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة العصر حىت امحرت الشمس أو اصفرت

 .«شغلوان عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا أجوافهم وقبورهم انرا   :عليه وسلم
الصالة » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والرتمذي وابن حبان من طرق عن 

 .«الوسطى صالة العصر 

 .طى هي العصرالوس :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

كنا نقوم يف الصالة فنتكلم ويسارر الرجل صاحبه » قال  ابن مسعودوأخرج ابن جرير من طريق السدي عن مرة عن 
فلما قضى النيب صلى  ،فاشتد ذلك علي   ،فسلمت فلم يردوا علي السالم ،ويردون عليه إذا سلم حىت أتيت أان ،وخيربه

والقنوت  ،إنه مل مينعين أن أرد عليك السالم إال أان أمران أن نقوم قانتني ال نتكلم يف الصالة :هللا عليه وسلم صالته قال
 .«السكوت 

كنا نتكلم يف الصالة فسلمت على النيب صلى هللا عليه وسلم فلم » قال  ابن مسعودوأخرج ابن جرير من طريق زر عن 
 .﴾وقوموا هلل قانتني  ﴿ونزلت هذه اآلية  ،ا يف الصالةقد أحدث هللا أن ال تتكلمو  :فلما انصرف قال ،يرد علي  

إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان عو دين أن يرد »  :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير من طريق كلثوم بن املصطلق عن 
أحدث  وإنه قد ،إن هللا حيدث من أمره ما شاء :فأتيته ذات يوم فسلمت فلم يرد علي وقال ،علي  السالم يف الصالة

 .« ﴾وقوموا هلل قانتني  ﴿وما ينبغي من تسبيح ومتجيد  ،لكم يف الصالة أن ال يتكلم أحد إال بذكر هللا

 ،كنا يسلم بعضنا على بعض يف الصالة»  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وأبو يعلى من طريق املسيب عن 
فلما قضى النيب  ،فوقع يف نفسي أنه نزل يف  شيء ،فمررت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي

فإذا كنتم يف  ،إن هللا حيدث يف أمره ما يشاء ،وعليك السالم أيها املسلم ورمحة هللا« صلى هللا عليه وسلم صالته قال 
 .» «الصالة فاقنتوا وال تتكلموا 
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 .القانت الذي يطيع هللا ورسوله :قال ابن مسعودبن أيب حامت عن وأخرج ا

كنا نسلم على رسول هللا صلى هللا عليه » قال  ابن مسعودوأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن 
اي رسول هللا كنا نسلم  :فقلنا ،فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه فلم يرد علينا ،وسلم وهو يف الصالة فريد علينا

 .«إن يف الصالة شغال   :عليك يف الصالة فرتد علينا؟ فقال

ما قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شيء من الصلوات إال »  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين يف األوسط عن 
 .«يدعو على املشركني  ،وإنه وكان إذا حارب يقنت يف الصلوات كلهن ،يف الوتر

سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول  خرج
من ذا الذي يقرض هللا قرضاا حسناا فيضاعفه  ﴿ملا نزلت » قال  ابن مسعودوالطرباين والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 

أرين يدك اي  :قال .نعم اي أاب الدحداح : لرييد منا القرض؟ قالاي رسول هللا وإن هللا :قال أبو الدحداح األنصاري ﴾له 
فجاء أبو  ،فإين أقرضت ريب حائطي وحائط له فيه ستمائة خنلة وأم الدحداح فيه وعياهلا :فناوله يده قال ،رسول هللا

 .«اخرجي فقد اقرضته ريب عز وجل  :قال .لبيك :اي أم الدحداح قالت :الدحداح فناداها

ال يزال أربعون رجال  من أميت قلوهبم على » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
إهنم لن يدركوها بصالة وال بصوم وال  ،يقال هلم االبدال ،قلب إبراهيم عليه السالم يدفع هللا هبم عن أهل األرض

 .«ابلسخاء والنصيحة للمسلمني  :لاي رسول هللا فيم أدركوها؟! قا :قالوا .بصدقة
إن هلل عز وجل يف » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج أبو نعيم يف احللية وابن عساكر عن 

وهلل يف  ،وهلل يف اخللق أربعون قلوهبم على قلب موسى عليه السالم ،اخللق ثلثمائة قلوهبم على قلب آدم عليه السالم
وهلل يف  ،قلوهبم على قلب إبراهيم عليه السالم وهلل يف اخللق مخسة قلوهبم على قلب جربيل عليه السالم اخللق سبعة

فإذا مات  ،وهلل يف اخللق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السالم ،اخللق ثالثة قلوهبم على قلب ميكائيل عليه السالم
وإذا مات من اخلمسة أبدل هللا  ،ثالثة أبدل هللا مكانه من اخلمسةوإذا مات من ال ،الواحد أبدل هللا مكانه من الثالثة

وإذا مات من األربعني أبدل هللا مكانه من  ،وإذا مات من السبعة أبدل هللا مكانه من األربعني ،مكانه من السبعة
قيل لعبد  .ويدفع البالء ،وينبت ،وميطر ،ومييت ،فيهم حييي ،وإذا مات من الثلثمائة أبدل هللا مكانه من العامة ،الثلثمائة

 ،ويدعون على اجلبابرة فيقصمون ،ألهنم يسألون هللا إكثار األمم فيكثرون :كيف هبم حييي ومييت؟ قال  :هللا بن مسعود
 .«ويدعون فيدفع هبم أنواع البالء  ،ويسألون فينبت هلم األرض ،ويستسقون فيسقون
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ابن س والطرباين واهلروي يف فضائله والبيهقي يف شعب اإِلميان عن وأخرج سعيد بن منصور وابن املنذر وابن الضري
 .﴾هللا َل إله إَل هو احلي القيوم  ﴿أن أعظم آية يف كتاب هللا  مسعود

ما خلق هللا من مساء وال أرض وال جنة وال انر  :قال ابن مسعودوأخرج أبو عبيد وابن الضريس وحممد بن نصر عن 
 .﴾هللا َل إله إَل هو احلي القيوم  ﴿أعظم من آية يف سورة البقرة 

ما من مساء وال أرض وال  :قال ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن الضريس والبيهقي يف األمساء والصفات عن 
 .سهل وال جبل أعظم من آية الكرسي

خرج رجل من  :قال ابن مسعوديف فضائله والدارمي والطرباين وأبو نعيم يف دالئل النبوة والبيهقي عن وأخرج أبو عبيد 
هل لك أن تصارعين؟ فإن صرعتين علمتك آية إذا قرأهتا حني تدخل بيتك مل يدخله  :فلقيه رجل من اجلن فقال ،اإِلنس

 .فصارعه فصرعه اإِلنسي ،شيطان

اقرأ آية « قال  .اي رسول هللا علمين شيئا  ينفعين هللا به :قال رجل»  :قال ابن مسعودوأخرج احملاملي يف فوائده عن 
 .» «حىت الدويرات حول دارك  ،الكرسي فإنه حيفظك وذريتك وحيفظ دارك

أن عمر بن اخلطاب خرج ذات يوم إىل  .وأخرج ابن مردويه والشريازي يف األلقاب واهلروي يف فضائله عن ابن عمر
على  :ابن مسعودفقال  .وأرجاها؟ فسكت القوم ،وأخوفها ،وأعدهلا ،أيكم خيربين أبعظم آية يف القرآن :لالناس فقا

 ﴾هللا َل إله إَل هو احلي القيوم  ﴿أعظم آية يف القرآن  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول» اخلبري سقطت 
فمن  ﴿وأخوف آية يف القرآن  ،[ إىل آخرها 90 :] النحل ﴾إن هللا أيمر ابلعدل واإِلحسان  ﴿وأعدل آية يف القرآن 

قل َي عبادي  ﴿[ وأرجى آية يف القرآن  8-7 :] الزلزلة ﴾يعمل مثقال ذرة خرياا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراا يره 
 .[ « 53 :] الزمر ﴾الذين أسرفوا على أنفسهم َل تقنطوا من رمحة هللا 

ذلك يوم ينزل هللا  :اي رسول هللا ما املقام احملمود؟ قال :قال رجل»  :قال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر وأبو الشيخ عن 
 .«وهو كسعة ما بني السماء واألرض  ،على كرسيه يئط منه كما يئط الرحل اجلديد من تضايقه

اهلمذاين وأخرج البيهقي يف األمساء والصفات من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة 
 .اآلية ﴾....هللا َل إله إَل هو احلي القيوم ﴿وانس من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله  ابن مسعودعن 
 ﴿وأما  ،فهي ريح النوم اليت أتخذ يف الوجه فينعس اإِلنسان ﴾السنة  ﴿وأما  ،فهو القائم ﴾القيوم  ﴿أما قوله  :قال

ال يعلمون شيئا  من  :يقول ﴾َل حييطون بشيء من علمه  ﴿وأما  ،اآلخرة ﴾وما خلفهم  ﴿فالدنيا  ﴾ما بني أيديهم 
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 ،فإن السموات واألرض يف جوف الكرسي ﴾وسع كرسيه السماوات واْلرض  ﴿وأما  ،علمه إال مبا شاء هو يعلمهم
 .فال يثقل عليه ﴾َل يؤوده  ﴿وأما  ،والكرسي بني يدي العرش وهو موضع قدميه

كان يوم بعث ابن مائة   :قال ﴾لنجعلك آية للناس و  ﴿وأخرج سفيان بن عيينه وابن أيب حامت عن عكرمة يف قوله 
 .هم شيوخو  كان ولده ابناء مائة سنة، و وأربعني شااب  

 .مثله .ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

 .على وجه األمر« قيل أعلم أن هللا »  ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج ابن جرير عن هرون قال
 .يف قراءة عبدهللا ) قيل أعلم ( :و أخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن األعمش قال

فقال  ،أن رجال  تصدق بناقة خمطومة يف سبيل هللا»  ابن مسعودوأخرج أمحد ومسلم والنسائي واحلاكم والبيهقي عن 
 .«كلها خمطومة   ،وم القيامة سبعمائة انقةلك هبا ي :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ويف   ،يف ثالثني من البقر تبيع أو تبيعة» عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج الرتمذي وابن ماجة عن 
 .«كل أربعني مسنة 

اال  حراما  ال يكسب عبد م« قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي يف الشعب عن 
إن هللا ال ميحو السىيء  .وال يرتكه خلف ظهره إال كان زاده إىل النار ،وال يتصدق فيقبل منه ،فينفق منه فيبارك له فيه

 .»إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث  ،ابلسىيء وال ميحو السىيء إال ابحلسن
 .طيب يكفر اخلبيثإن اخلبيث ال يكفر اخلبيث ولكن ال :رفعه قال ابن مسعودوأخرج البزار عن 

 .ومن كسب خبيثا  مل تطيبه الزكاة ،من كسب طيبا  خبثه منع الزكاة :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 

 ابن مسعودأخرج الرتمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن حبان والبيهقي يف الشعب عن 
فأما ملة الشيطان فإيعاد ابلشر  ،إن للشيطان ملة اببن آدم وللملك ملة» قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال

ومن وجد  ،فمن وجد ذلك فليعلم أنه من هللا فليحمد هللا ،وأما ملة امللك فإيعاد ابخلري وتصديق ابحلق ،وتكذيب ابحلق
 .«اآلية  .﴾شيطان يعدكم الفقر وأيمركم ابلفحشاء ال ﴿مث قرأ  ،األخرى فليتعو ذ ابهلل من الشيطان

فإن كان  ،إمنا مثل ابن آدم مثل الشيء امللقى بني يدي هللا وبني الشيطان :قال ابن مسعودوأخرج أمحد يف الزهد عن 
 .وإن مل يكن هلل فيه حاجة خلى بينه وبني الشيطان ،هلل تبارك وتعاىل فيه حاجة أجاره من الشيطان
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تعلمها فإهنا خري لك مما بني  :أنه كان يقرىء الرجل اآلية مث يقول :ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والطرباين عن 
 .حىت يقول ذلك يف القرآن كله ،السماء واألرض

قد أىن  :لو غدوت إىل القرية كان لك أربع قالئص كان يقول :لو قيل ألحدكم :أنه قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .فلو ان أحدكم غدا فتعلم آية من كتاب هللا كانت له خريا  من أربع وأربع حىت عد شيئا  كثريا   ، أن أغدويل

كنا إذا تعلمنا من النيب صلى هللا عليه وسلم عشر آايت » قال  ابن مسعودوأخرج ابن جرير والبيهقي يف الشعب عن 
 .«نعم  :من العمل؟ قال :قيل لشريك .فيه من القرآن مل نتعلم العشر اليت نزلت بعدها حىت نعلم ما

ال حسد إال »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن 
 .«ورجل آاته هللا احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها  ،رجل آاته هللا ماال  فسلطه على هلكته يف احلق :يف اثنتني

إذا أراد هللا بعبد خريا  فقهه يف الدين » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج البزار والطرباين عن 
 .«وأهلمه رشده 

تستسقوا ، و ال تظلموا فتدعوا فال يستجاب لكم :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال»  ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .«فال تنصروا وتستنصروا  ،فال تسقوا

 .«ليتق أحدكم وجهه من النار ولو بشق مترة » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج أمحد عن 

 ،فجاءت امرأة فنزلت إىل جنبه ،أن راهبا  عبد هللا يف صومعة ستني سنة .ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والبيهقي عن 
فأتى برغيف فكسره  ،فأتى مسجدا  فأوى فيه ثالاث  ال يطعم شيئا   ،مث سقط يف يده فهرب ،فنزل إليها فواقعها ست ليال
فوضعت الستون  ،فبعث هللا إليه ملك املوت فقبض روحه ،وأعطى آخر عن يساره نصفه ،فأعطى رجال  عن ميينه نصفه

 .مث وضع الرغيف فرجح ،يف كفة ووضعت الستة يف كفة فرجحت الستة

 .بغري واو ﴾خري لكم تكفر  ﴿ابن مسعوديف قراءة  :اود يف املصاحف عن األعمش قالوأخرج ابن أيب د

الذين أيكلون الراب َل يقومون إَل كما يقوم الذي  ﴿أنه كان يقرأ  ،ابن مسعودوأخرج أبو عبيد وابن أيب حامت عن 
 .يوم القيامة ﴾يتخبطه الشيطان من املس 

عن النيب صلى هللا عليه  ابن مسعودوأخرج أمحد وابن ماجة وابن جرير واحلاكم وصححه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 
 .«إن الراب وإن كثر فان عاقبته تصري إىل قل » وسلم قال 
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هللا عليه لعن رسول هللا صلى »  :قال ابن مسعودوأخرج مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي عن 
 .«وكاتبه  ،وشاهديه ،وموكله ،وسلم آكل الراب

 ،شاهده وكاتباه إذا علمواو  آكل الراب وموكله» قال  ابن مسعودوأخرج أمحد وأبو يعلى وابن خزمية وابن حبان عن 
 عليه وسلم ملعونون على لسان حممد صلى هللا ،واملرتد أعرابيا  بعد اهلجرة ،والوي الصدقة ،والوامشة واملستومشة للحسن

 .«يوم القيامة 

ما ظهر يف قوم الزان والراب إال أحلوا أبنفسهم »  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج أبو يعلى عن 
 .«عقاب هللا 

) أن تضل إحدامها فتذكرها إحدامها األخرى  ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن األعمش قال
). 

 .ال يضارر (و  أنه كان يقرأ ) ،ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

هلا ما كسبت  ﴿كانت احملاسبة قبل أن تنزل   :يف اآلية قال ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطرباين عن 
 .فلما نزلت نسخت اآلية اليت كانت قبلها ﴾وعليها ما اكتسبت 

) حياسبكم به هللا يغفر ملن يشاء ( بغري  ابن مسعوديف قراءة  :أنه قال .عمشوأخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن األ
 .فاء

وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وأمحد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن 
رأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف من ق» عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودالضريس والبيهقي يف سننه عن 

 .«ليلة كفتاه 

فأعطي  ،ملا أسري برسول هللا صلى هللا عليه وسلم انتهى به إىل سدرة املنتهى» قال  ابن مسعودوأخرج مسلم عن 
 .«وغفر ملن ال يشرك ابهلل شيئا  من أمته املقحمات  ،وأعطي خواتيم سورة البقرة ،أعطي الصلوات اخلمس :ثالاث  

أنزلت هذه اآلايت من آخر سورة البقرة من   :قال ابن مسعودوأخرج الفراييب وأبو عبيد والطرباين وحممد بن نصر عن 
 .كنز حتت العرش

 .من قرأ يف ليلة آخر سورة البقرة فقد أكثر وأطاب :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
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 .الثالث األواخر من سورة البقرة فقد أكثر وأطابمن قرأ  :قال ابن مسعودوأخرج اخلطيب يف تلخيص املتشابه عن 
أنزل هللا آيتني من كنوز اجلنة   :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال» األنصاري  ابن مسعودوأخرج ابن عدي عن 

 .«من قرأمها بعد العشاء اآلخرة أجزأاته عن قيام الليل  ،كتبهما الرمحن بيده قبل أن خيلق اخللق أبلفي عام
أعطي  :وقال ،من قرأ خامتة سورة البقرة يف ليلة أجزأت عنه قيام ليلة :البدري قال ابن مسعودوأخرج ابن الضريس عن 

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش
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 س ورة آل عم ران
 .﴾القيام  ﴿أنه كان يقرؤها  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور والطرباين عن 

 .ذكورا  وإاناث   :قال ﴾يصوركم يف اْلرحام كيف يشاء  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 
وانس من  ابن مسعودوأخرج ابن جرير من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل وعن ابن عباس عن مرة عن 

إذا وقعت النطفة يف األرحام طارت يف اجلسد  :قال ﴾هو الذي يصّوركم يف اْلرحام كيف يشاء  ﴿يف قوله  .الصحابة
بعث هللا ملكا  يصو رها فيأيت  ،فإذا بلغ أن خيلق .مث تكون مضغة أربعني يوما   ،مث تكون علقة أربعني يوما   ،أربعني يوما  

أشقي أم  ،مث يقول أذكر أم أنثى ،مث يصو ره كما يؤمر ،مث يعجنه هبا ،فيخلط فيه املضغة ،امللك برتاب بني اصبعيه
فإذا مات ذلك اجلسد دفن حيث أخذ  .ويكتب امللك ...وما مصائبه؟ فيقول هللا ،وما أثره ،وما عمره ،وما رزقه ،سعيد

 .ذلك الرتاب

 .شك :قال ﴾زيغ  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

» عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج ابن جرير واحلاكم وصححه وأبو نصر السجزي يف االابنة عن 
زاجر  .ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف ،كان الكتاب األول ينزل من ابب واحد على حرف واحد

يتم عنه ،وافعلوا ما أمرمت به ،وحرموا حرامه ،فأحلوا حالله ،وحمكم ومتشابه وأمثال ،وحالل وحرام ،وآمر  ،وانتهوا عما هنه
وأخرجه ابن أيب حامت عن «  ﴾آمنا به كل من عند ربنا  ﴿وقولوا  ،وآمنوا مبتشاهبه ،واعتربوا أبمثاله واعلموا مبحكمه

 .موقوفا   .ابن مسعود

 ،وحمكم ،وحالل ،حرام :أنزل القرآن على مخسة أوجه :قال ابن مسعودوأخرج ابن الضريس وابن جرير وابن املنذر عن 
 .واعترب ابألمثال ،واعمل ابحملكم ،وآمن ابملتشابه ،وحرم احلرام ،فأحل احلالل .وأمثال ،ومتشابه

إن القرآن أنزل على نبيكم صلى هللا عليه وسلم من سبعة  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن 
 .وأن الكتاب قبلكم كان ينزل من ابب واحد على حرف واحد ،أبواب على سبعة أحرف

وما اشتبه عليكم  ،فما عرفتم فتمسكوا به ،إن للقرآن منارا  كمنار الطريق :قال ابن مسعودن أيب شيبة عن وأخرج اب
 .فذروه
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هذا يوم بدر فنظران إىل املشركني  :قال .اآلية ﴾قد كان لكم آيٌة يف فئتني  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
وإذ يريكموهم إذ  ﴿وذلك قول هللا  .مث نظران إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجال  واحدا   ،فرأيناهم يضعفون علينا

 .[ 44 :] األنفال ﴾التقيتم يف أعينكم قليالا ويقللكم يف أعينهم 

ر توجل الليل يف النها ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن 
خيرج  ﴾وخترج احلي من امليت  ﴿أيخذ الصيف من الشتاء وأيخذ الشتاء من الصيف  :قال ﴾وتوجل النهار يف الليل 

 .خيرج النطفة امليتة من الرجل احلي ﴾وخترج امليت من احلي  ﴿الرجل احلي من النطفة امليتة 
 :قال ﴾توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن املنذر عن 

 .وقصر ليل الصيف يف طول هناره ،قصر أايم الشتاء يف طول ليله

 ﴿أو عن سلمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ابن مسعودعن » وأخرج ابن مردويه من طريق أيب عثمان النهدي 
 .«والكافر من املؤمن  ،ؤمن من الكافرامل :قال ﴾خترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي 

إن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاؤوا إليهم  ،وابن عباس وانس مق الصحابة ابن مسعودوأخرج البيهقي يف سننه عن 
فلما  ،وكانت أخت أم مرمي حتته ،وكان معهم ،وكان زكراي أفضلهم يومئذ ،إبنسان حمرر واقرتعوا عليه أيهم أيخذه فيعلمه

فألقوا أقالمهم اليت يكتبون هبا أيهم  ،فخرجوا إىل هنر األردن :قال .حتيت أختها ،أان أحقكم هبا :توا هبا قال هلم زكرايأ
 .وقام قلم زكراي على قرنيه كأنه يف طني فأخذ اجلارية ،فجرت األقالم ،يقوم قلمه فيكفلها

 .«فناداه جربيل وهو قائم يصلي يف احملراب »  مسعودابن يف قراءة  :وأخرج ابن جرير عن عبدالرمحن بن أيب محاد قال
إن الذين َل يؤمنون ابآلخرة ليسمون  ﴿ذكروا املالئكة مث تال  :قال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر وابن مردويه عن 

 .«فناداه املالئكة » [ وكان يقرأها  27 :] النجم ﴾املالئكة تسمية اْلنثى 
 .ابلتاء« فناداه املالئكة » أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ  سعودابن موأخرج اخلطيب يف اترخيه عن 

 .كان عبد هللا يذكر املالئكة يف القرآن  :وأخرج ابن املنذر عن إبراهيم قال

 .اتقوا هذه احملاريب :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

خلق هللا فرعون يف بطن أمه  » مرفوعا   مسعودابن وأخرج ابن عدي والدارقطين يف االفراد والبيهقي وابن عساكر عن 
 .«وخلق حيىي بن زكراي يف بطن أمه مؤمنا   ،كافرا  
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ولفظ ابن  .الذي ال يقرب النساء« احلصور »  :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن املنذر والبيهقي يف سننه عن 
 .العنني :املنذر

 .«واركعي واسجدي يف الساجدين » كان يقرأ أنه   ابن مسعودوأخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن 

ابن وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد والرتمذي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت واحلاكم وصححه عن 
 ﴿وإن وليي منهم أيب وخليل ريب مث قرأ  ،إن لكل نيب والة من النبيني :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال»  مسعود

 « ﴾إن أوىل الناس إببراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا وهللا ويل املؤمنني 

أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأمحد وعبد بن محيد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة 
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم» ل قا ابن مسعودوابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي يف الشعب عن 

يفَّ  :فقال األشعث بن قيس .من حلف على ميني هو فيها فاجر ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي هللا وهو عليه غضبان
فقدمته النيب صلى هللا عليه وسلم فقال يل رسول هللا  ،كان بيين وبني رجل من اليهود أرض فجحدين  ،وهللا كان ذلك

 .اي رسول هللا إذن حيلف فيذهب مايل :فقلت ...احلف :فقال لليهودي .ال :قلت ...؟ألك بيَّنة :عليه وسلمصلى هللا 
 .«إىل آخر اآلية  ﴾إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثناا قليالا  ﴿فأنزل هللا 

كنا نعد من الذنب الذي   :قال ابن مسعودوأخرج أمحد بن منيع يف مسنده واحلاكم وصححه والبيهقي يف سننه عن 
 .الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل :وما اليمني الغموس؟ فقال :ليس كفارة اليمني الغموس قيل

كنا نرى وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن من الذنب الذي ال يغفر   :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 .ميني فجر فيها صاحبها

 .حكماء علماء :قال ﴾رابنيني  ﴿مسعودابن وأخرج ابن املنذر عن 

وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من   ﴿أخرج عبد بن محيد والفراييب وابن جرير وابن املنذر عن جماهد يف قوله 
 .﴾وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب  ﴿ابن مسعودوهي قراءة  .هي خطأ من الكتاب :قال ﴾كتاب وحكمة 

 .اجلنة :قال ﴾لن تنالوا الرب  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت عن 

وهلل على الناس حج البيت من  ﴿عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله  ابن مسعودوأخرج الدارقطين يف سننه عن 
 .«الزاد والراحلة  :قيل اي رسول هللا ما السبيل؟ قال» قال  ﴾استطاع إليه سبيالا 
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 .ومن كفر فلم يؤمن فهو الكافر :يف اآلية قال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 

أخرج ابن املبارك يف الزهد وعبد الرزاق والفراييب وعبد بن محيد وابن أيب شيبة وابنجرير وابن املنذر وابن أيب حامت 
أن  :قال ﴾اتقوا هللا حق تقاته  ﴿يف قوله  ابن مسعودعن والنحاس يف الناسخ والطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه 

 .ويشكر فال يكفر ،ويذكر فال ينسى ،يطاع فال يعصى
اتقوا  ﴿قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »  :قال ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه وابن مردويه من وجه آخر عن 

 .«ويذكر فال ينسى  ،أن يطاع فال يعصى ﴾هللا حق تقاته 

 .﴾فاتقوا هللا ما استطعتم  ﴿نسختها  :قال ﴾اتقوا هللا حق تقاته  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

 ﴿يف قول هللا  ابن مسعودأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر والطرباين بسند صحيحعن 
 .حبل هللا القرآن :قال ﴾واعتصموا حببل هللا 

وأخرج الفراييب وعبد بن محيد وابن الضريس وابن جرير وابن األنباري يف املصاحف والطرباين وابن مردويه والبيهقي يف 
حتضره الشياطني ينادون اي عبد هللا هلمَّ هذا هو الطريق ليصدوا  ،إن هذا الصراط حمتضر :قال ابن مسعودالشعب عن 
 .هللا القرآن فإن حبل ،فاعتصموا حببل هللا ،عن سبيل هللا

واعتصموا  ﴿ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والطرباين من طريق الشعيب عن 
 .»حبل هللا اجلماعة  :قال ﴾حببل هللا مجيعاا 

 :خيطب وهو يقول ابن مسعودمسعت  :وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت من طريق الشعيب عن اثبت بن فطنة املزين قال
 .أيها الناس عليكم ابلطاعة واجلماعة فإهنما حبل هللا الذي أمر به

 ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج الفراييب والبخاري يف اترخيه وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن 
 :قال ﴾لون آَيت هللا آانء الليل يت ﴿ال يستوي أهل الكتاب وأمة حممد  :قال ﴾ليسوا من أهل الكتاب أمة قائمة 

 .ومن سواهم من أهل الكتاب ال يصلوهنا ،صالة العتمة هم يصلوهنا
 :قال ابن مسعودوأخرج أمحد والنسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين بسند حسن عن 

أما أنه » فإذا الناس ينتظرون الصالة فقال  ،مث خرج إىل املسجد ،أخر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة صالة العشاء
إنه ال يصلي هذه  :وقال ،والطرباين ،ولفظ ابن جرير .ليس من أهل هذه األداين أحد يذكر هللا هذه الساعة غريكم

 ﴿لغ حىت ب ﴾ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة  ﴿وأنزلت هذه اآلية  :قال .الصالة أحد من أهل الكتاب
 .« ﴾وهللا عليم ابملتقني 
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 .هي صالة الغفلة :قال ﴾يتلون آَيت هللا آانء الليل  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

هكذا ووضع  :قال ﴾وإذا خلوا عضوا عليكم اْلانمل  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن 
 .أطراف أصابعه يف فيه

إن الغضب ميسم من انر جهنم يضعه هللا  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم» قال  ابن مسعودوأخرج احلكيم عن 
 «وانتفخت أوداجه؟  ،وارَبدَّ وجهه ،أال ترى أنه إذا غضب امحرت عيناه .على نياط أحدهم

كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم   :أنه ذكرعنده بنو إسرائيل وما فضلهم هللا به فقال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 
والذي  .وجعلت كفارة ذنوبكم قوال  تقولونه تستغفرون هللا فيغفر لكم ،ذنبا  أصبح وقد كتبت كفارته على أسكفة اببه

 .اآلية ﴾...ين إذا فعلوا فاحشةوالذ ﴿نفسي بيده لقد أعطاان هللا آية هلي أحب إيلَّ من الدنيا وما فيها 
 ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد والطرباين وابن أيب الدنيا وابن املنذر والبيهقي عن 

 .اآلية ﴾...والذين إذا فعلوا فاحشة ﴿إن يف كتاب هللا آليتني ما أذنب عبد ذنبا  فقرأمها فاستغفر هللا إال غفر له  :قال
 .[ اآلية 110 :] النساء ﴾...ومن يعمل سوءاا أو يظلم نفسه ﴿ وقوله

 .أنه كان يقرأها بغري ألف .مثله ابن مسعودوأخرج من طريق زر عن 

إن النساء كن يوم أحد خلف املسلمني جيهزن على » قال  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وأمحد وابن املنذر عن 
منكم من يريد الدنيا  ﴿فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبرَّ أنه ليس أحد منا يريد الدنيا حىت أنزل هللا  ،جرحى املشركني

أفرد رسول هللا صلى هللا  ،فلما خالف أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وعصوا ما أمروا به ﴾ومنكم من يريد اآلخرة 
 .رحم هللا رجال  ردهم عنا :فلما رهقوه قال ،عاشر وهو .ورجلني من قريش ،سبعة من األنصار .عليه وسلم يف تسعة

فلم يزل يقول ذا حىت  ،رحم هللا رجال  ردهم عنا :فلما رهقوه أيضا  قال ،فقام رجل من األنصار فقاتل ساعة حىت قتل
 .ما أنصفنا أصحابنا :قتل السبعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصاحبيه

 .هللا أعلى وأجل :فقالوا .قولوا هللا أعلى وأجل :أعل هبل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فجاء أبو سفيان فقال
قولوا اللهم موالان والكافرون ال موىل  :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .لنا العزى وال عزى لكم :فقال أبو سفيان

فقال  .حنظلة حبنظلة وفالن بفالن ،ويوم نساء ويوم نسر ،يوم لنا ويوم علينا ،يوم بيوم بدر :مث قال أبو سفيان .هلم
قد كان  :قال أبو سفيان .أما قتالان فأحياء يرزقون وقتالكم يف النار يعذبون .ال سواء :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 :قال . سرينوال ساءين وال ،وال أحببت وال كرهت ،ما أمرت وال هنيت ،يف القوم مثلة وإن كانت على غري توجيه منا
فقال رسول هللا صلى هللا عليه  .وأخذت هند كبده فالكتها فلم تستطع أن أتكلها ،فنظروا فإذا محزة قد بقر بطنه
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فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محزة  .ما كان هللا ليدخل شيئا  من محزة النار :قال .ال :أكلت شيئا ؟ قالوا:وسلم
مث جيء آبخر فوضعه  ،وجيء برجل من األنصار فوضع إىل جنبه فصلى عليه فرفع األنصاري وترك محزة ،فصلى عليه

 .«مث رفع وترك محزة حىت صلى عليه يومئذ سبعون صالة  ،إىل جنب محزة فصلى عليه

كونوا   :الإن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أمر يوم أحد طائفة من املسلمني فق :وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال
فلما لقي نيب هللا صلى هللا عليه  .وأمرهم أن ال يربحوا مكاهنم حىت أيذن هلم ،مسلحة للناس مبنزلة أمرهم أن يثبتوا هبا

فلما رأى املسلحة أن هللا هزم  ،هزمهم نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ،وسلم يوم أحد أاب سفيان ومن معه من املشركني
وثبت بعضهم مكاهنم وقالوا ال نرمي موضعنا حىت أيذن لنا  ،ال تفتكم ...دون الغنية الغنيمةاملشركني انطلق بعضهم يتنا

 ابن مسعودفكان  ﴾منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة  ﴿ففي ذلك نزل  .نيب هللا صلى هللا عليه وسلم
 .ما شعرت أن أحدا  من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضها حىت كان يوم أحد :يقول

أدركوا الناس ونيب هللا  :ملا هزم هللا املشركني يوم أحد قال الرماة :وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال
ال نرمي حىت أيذن لنا النيب صلى هللا عليه  :وقال بعضهم.م دونكمصلى هللا عليه وسلم ال يسبقوان إىل الغنائم فتكون هل

ما علمنا أن أحدا   :ابن مسعودقال  :قال ابن جريج ﴾منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة  ﴿وسلم فنزلت 
 .من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضها حىت كان يومئذ

عند القتال أمنة « النعاس » قال  ابن مسعودبن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين عن وأخرج عبد بن محيد وا
 .والنعاس يف الصالة من الشيطان ،من هللا

إمنا   ،ويقتل .بلى :فقال ابن عباس ﴾ما كان لنيب أن يغل  ﴿يقرأ  ابن مسعودكان   :وأخرج ابن جرير عن األعمش قال
 .﴾وما كان لنيب أن يغل  ﴿فأنزل هللا  .إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غلها يوم بدر :كانت يف قطيفة قالوا

 ﴾وما كان لنيب أن يغل  ﴿يقرأ  ابن مسعودقلت البن عباس إن  :وأخرج ابن منيع يف مسنده عن أيب عبد الرمحن قال
ما كان هللا ليجعل نبيا   .يعين بضم الغني ﴾أن يغل  ﴿إمنا هي  ،قد كان له أن يغل وأن يقتل :يعين بفتح الغني فقال يل

 .غاال  

أن رسول هللا صلى هللا  :ابن مسعودوأخرج أبو داود واحلاكم وصححه والبيهقي يف األمساء والصفات واللفظ له عن 
رجل اثر عن وطائه وحلافه من بني حبه وأهله إىل صالته رغبة فيما عندي  :عجيب ربنا من رجلني»  :عليه وسلم قال
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ورجل غزا يف سبيل هللا فاهنزم أصحابه فعلم ما عليه يف اإلهنزام وما له يف الرجوع فرجع حىت أهريق  ،فقة مما عنديوش
 .«وشفقة مما عندي حىت أهريق دمه  ،انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيما عندي :فيقول هللا ملالئكته .دمه

 ﴾...الذين استجابوا هلل والرسول ﴿نزلت هذه اآلية فينا مثانية عشر رجال   :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
 .اآلية

 .﴾من بعد ما أصاهبم القرح  ﴿أنه كان يقرأ  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور عن 

مت أخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وأبو بكر املروزي يف اجلنائز وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حا
إن كان برا   ،ما من نفس برة وال فاجرة إال واملوت خري هلا من احلياة :قال ابن مسعودوالطرباين واحلاكم وصححه عن 

وَل حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري  ﴿وإن كان فاجرا  فقد قال هللا  ﴾وما عند هللا خري لألبرار  ﴿فقد قال هللا 
 .﴾ْلنفسهم إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثاا 

وأخرج أمحد وعبد بن محيد والرتمذي وصححه وابن ماجة والنسائي وابن جرير وابن خزمية وابن املنذر وابن أيب حامت 
ل ال يؤدي زكاة ماله إال مثل له يوم ما من رج»  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودواحلاكم وصححه عن 

مث قرأ علينا النيب صلى هللا عليه وسلم  .أان كنزك حىت يطو ق يف عنقه :القيامة شجاعا  أقرع يفر منه وهو يتبعه فيقول
 .«اآلية  ﴾...وَل حيسنب الذين يبخلون مبا آاتهم هللا من فضله ﴿مصداقه من كتاب هللا 

وعبد بن محيد وعبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت  وأخرج الفراييب وسعيد بن منصور
من كان له مال مل  :قال ﴾سيطّوقون ما خبلوا به يوم القيامة  ﴿يف قوله  ابن مسعودوالطرباين واحلاكم وصححه عن 

ينهسه يف قربه  :ولفظ احلاكم . خيلص إىل دماغهيؤد زكاته طوقه هللا يوم القيامة شجاعا  أقرع بفيه زبيبتان ينقر رأسه حىت
 .أان مالك الذي خبلت يب :ما يل ولك؟! فيقول :فيقول

الذين يذكرون هللا  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج الفراييب وابن أيب حامت والطرباين من طريق جويرب عن الضحاك عن 
 .وإن مل يستطع قاعدا  فعلى جنبه ،إذا مل يستطع قائما  فقاعدا ،إمنا هذا يف الصالة :قال ﴾قياماا وقعوداا وعلى جنوهبم 

اللهم إين أسألك من اخلري   :إذا فرغ أحدكم من التشهد يف الصالة فليقل :أنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
اللهم إين أسألك من خري ما  ،وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما مل أعلم ،كله ما علمت منه وما مل أعلم

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة  ﴿وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصاحلون  ،سألك عبادك الصاحلون
 ﴾فاغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع اْلبرار  ﴿[ ربنا إننا آمنا  201 :] البقرة ﴾حسنة وقنا عذاب النار 

 .﴾ختلف امليعاد  إنك َل ﴿إىل قوله 
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 سورة النس اء
علمنا رسول هللا صلى هللا  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وأبو داود والرتمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة عن 

وأما خطبة احلاجة فإن احلمد هلل حنمده  .فأما خطبة الصالة فالتشهد .عليه وسلم خطبة الصالة وخطبة احلاجة
 ،من يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناونستعينه ونستغفره ونع

اتقوا هللا حق تقاته وَل  ﴿مث يقرأ ثالث آايت من كتاب هللا  .وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله
واتقوا هللا الذي تساءلون به واْلرحام إن هللا كان عليكم رقيباا  ﴿[  102 :] آل عمران ﴾َتوتن إَل وأنتم مسلمون 

 .[ مث تعمد حاجتك 70 :] األحزاب ﴾اتقوا هللا وقولوا قوَلا سديداا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم  ﴾﴿

 .النساء والصبيان :قال ﴾وَل تؤتوا السفهاء  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن املنذر عن 

كان عمر بن اخلطاب إذا سلك بنا طريقا  فاتبعناه   :قال ابن مسعودد بن منصور واحلاكم والبيهقي عن وأخرج سعي
 .وما بقي فلألب ،ولألم ثلث ما بقي ،للمرأة الربع :وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال ،وجدانه سهال  

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج احلاكم والبيهقي عن 

 ،وتظهر الفنت حىت خيتلف اإلثنان يف الفرائض ،وإن العلم سيقبض ،تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإين امرؤ مقبوض» 
 .«ال جيدان من يقضي هبا 

اي مهاجر أتقرأ  :فإن لقيه أعرايب قال ،من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض :قال ابن مسعودوأخرج احلاكم والبيهقي عن 
 :وإن قال .زايدة خري :قال .نعم :أتفرض اي مهاجر؟ فإن قال :فيقول األعرايب .وأان أقرأ :فيقول .نعم :القرآن؟ فيقول

 .فما فضلك عليَّ اي مهاجر؟ :قال .ال
 .فإنه من دينكم ،والطالق ،واحلج ،تعلموا الفرائض :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي عن 

 .إن الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث وال يفرح بغنيمة عدو :قال ابن مسعودوأخرج احلاكم عن 

ال يقبل  :قال ﴾حىت إذا حضر أحدهم املوت قال إين تبت اآلن  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
 .ذلك منه

 :وقال ابن مسعوديف قراءة « وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يفحشن » وأخرج ابن جرير عن مقسم 
 .إذا آذتك فقد حل لك أخذ ما أخذت منك
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وأيب بن   ابن مسعودويف قراءة  .إال أن ينشزن :يقول ﴾إَل أن أيتني بفاحشة مبيِّنة  ﴿وأخرج عبد بن محيد عن قتادة 
 .«إال أن يفحشن » كعب 

 .ال تغالوا يف مهور النساء :قال عمر بن اخلطاب :وأخرج عبد الرزاق وابن املنذر عن أيب عبد الرمحن السلمي قال
ابن وكذلك هي يف قراءة  :قال .من ذهب ﴾وآتيتم إحداهن قنطاراا  ﴿إن يقول  ،فقالت امرأة ليس ذلك لك اي عمر

 .إن امرأة خاصمت عمر فخصمته :فقال عمر مسعود

 .ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني :وأخرج ابن أيب شيبة عن علي قال
 وابن عباس وابن عمر وأيب هريرة مثله. ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن املنذر والبيهقي يف سننه عن أيب عمرو الشيباين أن رجال  من 
ففعل  ،فأمره أن يفارقها مث يتزوج أمها ،ابن مسعودفاستفىت  ،ى أمها فأعجبتهمث رأ ،بين مشخ تزوج امرأة ومل يدخل هبا

 .ال تصلح :ويف لفظ فسأل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا .فسأل عمر ابن مسعودمث أتى  ،وولدت له أوالدا  
 .إهنا عليك حرام ففارقها :فلما رجع إىل الكوفة قال للرجل

ابن إذا مل تكن البنت مهسَّْت فارخص  ،أنه استفيت وهو ابلكوفة عن نكاح األم بعد البنت .ابن مسعودوأخرج مالك عن 
 ،وإن الشرط يف الرابئب ،فأخرب أنه ليس كما قال ،قدم املدينة فسأل عن ذلك ابن مسعودمث إن  ،يف ذلك مسعود
 .ك فأمره أن يفارقهافلم يصل إىل بيته حىت أتى الرجل الذي أفتاه بذل ،إىل الكوفة ابن مسعودفرجع 

 .«ورابئبكم الاليت دخلتم أبمهاهتم »  ابن مسعودأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن داود أنه قرأ يف مصحف 

أنه سئل عن الرجل جيمع بني ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن أيب حامت والطرباين عن 
وبعريك أيضا  مما ملكت  :[ فقال 24 :] النساء ﴾إَل ما ملكت أميانكم  ﴿ول هللا يق :فقيل .األختني األمتني فكرهه

 .ميينك

 .قال حيرم من اإلماء ما حيرم من احلرائر إال العدد ابن مسعودوأخرج ابن املنذر والبيهقي يف سننه عن 

 .ال ينظر هللا إىل رجل نظر إىل فرج امرأة وابنتها :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

واحملصنات من النساء إَل ما ملكت أميانكم  ﴿وأخرج الفراييب وابن أيب شيبة والطرباين عن علي وابن مسعود يف قوله 
 .املشركات واملسلمات :ابن مسعودوقال  ،املشركات إذا سبني حلت له :قال علي ﴾
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واحملصنات من النساء إَل ما  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن 
 .بيع األمة طالقها :وكان يقول ،كل ذات زوج عليك حرام إال ما اشرتيت مبالك  :قال ﴾ملكت أميانكم 

 .ها أحق ببضعهاإذا بيعت األمة وهلا زوج فسيد :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

 .ذوات األزواج :قال ﴾واحملصنات من النساء  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 ﴿وكان حيىي بن واثب يقرأ  ،بنصب الصاد ﴾واحملصنات من النساء  ﴿أنه قرأ  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
 .بكسر الصاد ﴾واحملصنات 

كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة والبخاري ومسلم عن 
 ﴿مث قرأ عبد هللا  ،ورخص لنا أن نتزو ج املرأة ابلثوب إىل أجل ،أال نستخصي؟ فنهاان عن ذلك :وليس معنا نساؤان فقلنا

 .[ « 87 :] املائدة ﴾أحل هللا لكم  َي أيها الذين آمنوا َل حترموا طيبات ما

 ،والعدة ،والصدقة ،نسخها الطالق ،املتعة منسوخة :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن املنذر والبيهقي عن 
 .واملرياث

 .وخشي العنت على نفسه ،إمنا أحل هللا نكاح اإلماء إن مل يستطع طوال   :قال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 

أنه سئل عن أمة زنت وليس هلا  .ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والطرباين عن 
 .إسالمها إحصاهنا :قال .إهنا مل حتصن :اجلدوها مخسني جلدة قال :فقال ،زوج

نَّ  ﴿قرأ  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن   .إحصاهنا إسالمها :بفتح األلف وقال ﴾فإذا أاْحصا

 ،مخسون جلدة :قال ﴾فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 
 .وال نفي وال رجم

 .عن نكاح اإلماء :قال ﴾وأن تصربوا خري لكم  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 

َي أيها الذين آمنوا َل أتكلوا أموالكم بينكم  ﴿ قوله يف ابن مسعودأخرج ابن أيب حامت والطرباين بسند صحيح عن 
 .إهنا حمكمة ما نسخت وال تنسخ إىل يوم القيامة :قال ﴾ابلباطل 
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أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور يف فضائله وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والطرباين واحلاكم والبيهقي يف 
ولقد علمت أن  ،إن يف سورة النساء مخس آايت ما يسرين أن يل هبا الدنيا وما فيها :قال ابن مسعودالشعب عن 

إن هللا َل يظلم مثقال  ﴿وقوله  .اآلية ﴾إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه  ﴿قوله تعاىل  ،العلماء إذا مروا هبا يعرفوهنا
ولو أهنم  ﴿وقوله  .[ اآلية 48 :] النساء ﴾...إن هللا َل يغفر أن يشرك به ﴿وقوله  .[ اآلية 40 :] النساء ﴾...ذرة

 :] النساء ﴾...ومن يعمل سوءاا أو يظلم نفسه ﴿وقوله  .[ اآلية 64 :] النساء ﴾...إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك
 .[ اآلية 110

أكرب  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والطرباين وابن أيب الدنيا يف التوبة عن 
 .واألمن من مكر هللا ،والقنوط من رمحة هللا ،واإلايس من روح هللا ،الكبائر اإلشراك ابهلل

عليك نفسك  :فيقول ،إن من أكرب الذنب عند هللا أن يقول لصاحبه اتق هللا :قال ابن مسعودوأخرج عبده بن محيد عن 
 .من أنت أتمرين

ما بني أول سورة النساء إىل  :أنه سئل عن الكبائر قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد والبزار وابن جرير والطرباين عن 
 .رأس ثالثني آية منها

الكبائر من أول سورة النساء إىل قوله  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن 
 .﴾ر ما تنهون عنه إن جتتنبوا كبائ ﴿

افتتحوا سورة النساء فكل شيء هنى هللا عنه حىت  :أنه سئل عن الكبائر؟ فقال .ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
 .اآلية ﴾...إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴿مث قرأ مصداق ذلك  ،أتتوا ثالثني آية فهو كبرية

فإن هللا حيب أن  ،سلوا هللا من فضله»  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج الرتمذي عن 
 .«يسأل 

وإن هللا يعطي  ،إن هللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» مرفوعا   ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه عن 
فقد أحبه والذي نفس حممد بيده ال  فمن أعطاه اإلميان ،وال يعطي اإلميان إال من حيب ،املال من حيب ومن ال حيب

 .«وال يؤمن حىت أيمن جاره بوائقه  ،يسلم عبد حىت يسلم قلبه

 .املرأة :قال ﴾والصاحب ابجلنب  ﴿وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن علي يف قوله 
 .مثله .ابن مسعودوأخرج الفراييب وعبد بن محيد وابن املنذر وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين عن 
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يؤتى ابلعبد يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس »  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت عن 
فيفرح وهللا املرء أن يدور له احلق على والده أو  .إىل حقهمن كان له حق فليأت  ،هذا فالن بن فالن :األولني واآلخرين

فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم  ﴿ومصداق ذلك يف كتاب هللا  ،ولده أو زوجته فيأخذه منه وإن كان صغريا  
أي رب ومن أين وقد ذهبت  :فيقول .ائت هؤالء حقوقهم :[ فيقال له 101 :] املؤمنون ﴾يومئذ وَل يتساءلون 

اي ربنا  :فإن بقي مثقال ذرة من حسنة قالت املالئكة .انظروا أعماله الصاحلة وأعطوهم منها :الدنيا؟ فيقول هللا ملالئكته
وأدخلوه بفضل رمحيت  ،ضعفوها لعبدي :فيقول للمالئكة .أعطينا كل ذي حق حقه وبقي له مثقال ذرة من حسنة

إن هللا َل يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراا  ﴿تاب هللا ومصداق ذلك يف ك ،اجلنة
 .أي اجلنة يعطيها ﴾عظيماا 

أخرج ابن أيب شيبة وأمحد وعبد بن محيد والبخاري والرتمذي والنسائي وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي يف الدالئل 
اي رسول هللا أقرأ عليك  :اقرأ عليَّ قلت»  :ى هللا عليه وسلمقال يل رسول هللا صل :قال ابن مسعودمن طرق عن 

فكيف إذا  ﴿فقرأت سورة النساء حىت أتيت على هذه اآلية  .إين أحب أن أمسعه من غريي .نعم :وعليك أنزل؟! قال
 .«فإذا عيناه تذرفان  ..حسبك اآلن :فقال ﴾جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤَلء شهيداا 

رسوهلا يشهد  :قال ﴾فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد  ﴿وأخرج ابن جرير وابن املنذر عن ابن جريج يف قوله 
كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا   :قال ﴾وجئنا بك على هؤَلء شهيداا  ﴿عليها أن قد أبلغهم ما أرسله هللا به إليهم 

 .أتى عليها فاضت عيناه
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ﴾فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد  ﴿دابن مسعو وأخرج ابن جرير عن 

 .وهللا تعاىل أعلم« شهيدا  عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم » 

 .هو املمر يف املسجد :قال ﴾وَل جنباا إَل عابري سبيل  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

وَل  ﴿وقال  ،أنه كان يرخص للجنب أن مير يف املسجد جمتازا   .ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والبيهقي يف سننه عن 
 .﴾جنباا إَل عابري سبيل 

املريض الذي قد أرخص له يف التيمم هو الكسري  :قال ﴾وإن كنتم مرضى  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 .ة ال حيل جراحته إال جراحة ال خيشى عليهافإذا أصابت اجلناب ،واجلريح

 .هو الغمز ﴾أو َلمستم النساء  ﴿أنه كان يقول يف هذه اآلية  .ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
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أربع آايت يف كتاب هللا عز وجل أحب إيل  من محر النعم وسودها يف سورة النساء  :قال ابن مسعودوأخرج هناد عن 
 .اآلية ﴾...إن هللا َل يغفر أن يشرك به ﴿وقوله  .[ اآلية 40 :] النساء ﴾...إن هللا َل يظلم مثقال ذرة ﴿قوله 

 ﴾ومن يعمل سوءاا أو يظلم نفسه  ﴿[ اآلية وقوله  64 :] النساء ﴾...ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك ﴿وقوله 
 .[ اآلية 110 :] النساء

يلقى الرجل ليس ميلك له  ،إن الرجل ليغدر بدينه مث يرجع وما معه منه شيء :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 ﴿مث قرأ  ،ولعله أن يرجع ومل جَيهْد من حاجته بشيء وقد أسخط هللا عليه ،وهللا إنك لذيت وذيت :نفعا  وال ضرا  فيقول

 .اآلية ﴾...أمل ترا إىل الذين يزكون أنفسهم

 ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي يف شعب اإلميان عن 
 :جياء ابلرجل يوم القيامة وإن كان قتل يف سبيل هللا فيقال له ،إن القتل يف سبيل هللا يكفر الذنوب كلها إال األمانة :قال

فينطلق فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت  ،انطلقوا به إىل اهلاوية :ت الدينا! فيقالمن أين وقد ذهب :فيقول .اد  أمانتك
 .فهزلت من عاتقه فهوت وهوى معها أبد اآلبدين ،فيحملها فيصعد هبا حىت إذا ظن أنه خارج هبا ،إليه يف قعر جهنم

إن هللا  ﴿إن هللا يقول  ،صدق :قال؟ ابن مسعودأما مسعت ما قال أخوك  :فأتيت الرباء بن عازب فقلت :قال زاذان
 ،واألمانة يف احلديث ،واألمانة يف الغسل من اجلنابة ،واألمانة يف الصالة ﴾أيمركم أن تؤدوا اْلماانت إىل أهلها 

 .وأشد ذلك يف الودائع ،واألمانة يف الدين ،واألمانة يف الكيل والوزن

عسى هللا أن يكف  ﴿مسعته يقرؤها  .ان بن عيينة عن ابن شربمةوأخرج ابن أيب حامت وابن عبد الرب يف التمهيد عن سفي
عسى هللا أن يكف من أبس الذين كفروا  ﴿هكذا  ابن مسعودوهي يف قراءة  :قال سفيان ﴾من أبس الذين كفروا 

﴾. 

السالم اسم من أمساء »  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه والبيهقي عن 
وإذا مر رجل ابلقوم فسلم عليهم فردوا كان له عليهم فضل درجة ألنه ذكرهم  ،فافشوه بينكم :هللا وضعه هللا يف األرض

 .«وإن مل يردوا عليه رد عليه من هو خري منهم وأفضل  ،السالم
 .موقوفا   .ابن مسعودوأخرج البخاري يف األدب املفرد عن 

قضى رسول هللا صلى هللا عليه »  :قال ابن مسعودو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن املنذر عن وأخرج أمحد وأب
وعشرين حقة  ،وعشرين جذعة ،وعشرين بنت لبون ،وعشرين بين خماض ذكورا   ،وسلم دية اخلطأ عشرين بنت خماض

». 
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هي  :قال ﴾ومن يقتل مؤمناا متعمداا فجزاؤه جهنم  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير عن 
 .وال تزداد إال شدة ،حمكمة

 .قتل املؤمن معقلة :قال ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور عن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه  :قال ابن مسعودوأخرج ابن شيبة والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن 
 .«وهللا للدنيا وما فيها أهون على هللا من قتل مسلم بغري حق »  :وسلم

والذي نفسي بيده لقتل مؤمن »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي يف الشعب عن 
 .«أعظم عند هللا من زوال الدنيا 

جييء الرجل آخذا  بيد »  :هللا عليه وسلم قالعن رسول هللا صلى  ابن مسعودوأخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن 
وجييء الرجل آخذا  بيد  .فإهنا يل :فيقول .مَل قتلته؟ فيقول لتكون العزة لك :قال .اي رب هذا قتلين :فيقول ،الرجل

بؤ  ،لهإهنا ليست  :فيقول .قتلته لتكون العزة لفالن :مَل قتلت هذا؟ فيقول :فيقول هللا .اي رب قتلين هذا :الرجل فيقول
 .«إبمثه 

من بلغ بسهم يف سبيل »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه عن 
 .«ما بني الدرجتني مائة عام  ،أما أهنا ليست بعتبة أمك :اي رسول هللا وما الدرجة؟ قال :فقال رجل .هللا فله درجة

صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه » قال  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير والدارقطين عن 
فصلى هبم رسول  ،صف خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصف مستقبل العدو ،وسلم صالة اخلوف فقاموا صفني

فصلى هبم رسول هللا صلى هللا عليه  ،م واستقبلوا هؤالء العدووجاء اآلخرون فقاموا مقامه ،هللا صلى هللا عليه وسلم ركعة
 .«فقام هؤالء إىل مقام هؤالء فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا  ،وسلم ركعة مث سلم

مسعنا هللا يقول  :ما هذا؟! قالوا :فأاتهم فقال ،أن قوما  يذكرون هللا قياما   :أنه بلغه .ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .إمنا هذه إذا مل يستطع الرجل أن يصلي قائما  صلى قاعدا   :فقال ﴾روا هللا قياماا وقعوداا وعلى جنوبكم فاذك ﴿

إن الصالة كانت على  ﴿وأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن قتادة يف قوله 
 .إن للصالة وقتا  كوقت احلج :ابن مسعودقال  :قال ﴾املؤمنني كتاابا موقواتا 
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من صلى صالة عند الناس ال يصلي مثلها إذا خال » موقوفا  ومرفوعا  قال  ابن مسعودوأخرج عبد وابن أيب حامت عن 
 .« ﴾يستخفون من الناس وَل يستخفون من هللا وهو معهم  ﴿مث تال هذه اآلية  ،فهي استهانة استهان هبا ربه

كان بنو إسرائيل إذا أصاب   :قال ابن مسعودد والطرباين والبيهقي يف شعب اإلميان عن وأخرج ابن جرير وعبد بن محي
لقد  :فقال رجل ،وإذا أصاب البول شيئا  منه قرضه ابملقراض ،أحدهم ذنبا  أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على اببه

ومن يعمل  ﴿جعل لكم املاء طهورا  وقال  ،ما آاتكم هللا خري مما آاتهم :ابن مسعودآتى هللا بين إسرائيل خريا  فقال 
 .﴾سوءاا أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا غفوراا رحيماا 

ومن يعمل سوءاا  ﴿من قرأ هاتني اآليتني من سورة النساء مث استغفر غفر له  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا هللا واستغفر  ﴿.﴾أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا غفوراا رحيماا 

 .[ اآلية 64 :] النساء ﴾..هلم الرسول

 ،اي لسان قل خريا  تغنم أو اصمت تسلم من قبل أن تندم :أنه أتى على الصفا فقال .ابن مسعودوأخرج البيهقي عن 
إن »  :بل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ،ال :اي أاب عبد الرمحن هذا شيء تقوله أو مسعته؟ قال :قالوا

 .«أكثر خطااي ابن آدم يف لسانه 

 .أكثر الناس خطااي أكثرهم خوضا  يف الباطل :قال ابن مسعودوأخرج أمحد عن 
 .والذي ال إله غريه ما على األرض شيء أحوج إىل طول سجن من لسان :قال ابن مسعودوأخرج أمحد عن 

واملغريات  ،واملتفلجات للحسن ،واملتنمصات ،واملستومشات ،لعن هللا الوامشات :قال ابن مسعودن وأخرج ابن جرير ع
 .خلق هللا

 .إن أصدق احلديث كالم هللا :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
أال ال  ،إال إن البعيد ما ليس آبتٍ  ،كل ما هو آت قريب» قال  ابن مسعودوأخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن 

ما شاء هللا كان  ،يريد هللا أمرا  ويريد الناس أمرا   ،وال جيد ألمر الناس ما شاء هللا ال ما شاء الناس ،يعجل هللا لعجلة أحد
 ،أصدق احلديث كتاب هللا ،وال يكون شيء إال إبذن هللا ،وال مباعد ملا قرب هللا ،ال مقرب ملا ابعد هللا ،ولو كره الناس

وخري ما  ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،وشر األمور حمداثهتا ،حممد صلى هللا عليه وسلم وأحسن اهلدي هدي
وما قل وكفى خري مما كثر  ،وخري اهلدي ما اتبع ،وخري العلم ما نفع ،وخري الغىن غىن النفس ،ألقي يف القلب اليقني

وإن هلا  ،فإن لكل نفس نشاطا  وإقباال   ،س وال تسئموهمأال ال متلوا النا ،وإمنا يصري أحدكم إىل موضع أربعة أذرع ،وأهلى
أال وعليكم  ،وإن الفجور يقود إىل النار ،والكذب يقود إىل الفجور ،أال وشر الروااي روااي الكذب ،سآمة وإدابرا  
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للصادق صدق واعتربوا يف ذلك أيهما الفئتان التقتا يقال  ،ابلصدق فإن الصدق يقود إىل الرب وإن الرب يقود إىل اجلنة
ال يزال العبد يصدق حىت يكتب  :وقد مسعنا نبيكم صلى هللا عليه وسلم يقول ،ويقال للكاذب كذب وفجر ،وبر

 .وال يزال يكذب حىت يكتب كذااب   ،صديقا  
أال وال تسألوا أهل الكتاب  ،وال أن يَِعَد الرجل منكم صبيه مث ال ينجز له ،أال وإن الكذب ال يصلح يف جد وال هزل

فإن كنتم ال حمالة سائليهم فما وافق كتابكم  ،عن شيء فإهنم قد طال عليهم األمد فقست قلوهبم وابتدعوا يف دينهم
أال وإن  ،أال وإن أصفر البيوت البيت الذي ليس فيه من كتاب هللا شيء ،فخذوه وما خالفه فأمسكوا عنه واستكوا

أال وإن الشيطان خيرج من البيت الذي  ،كتاب هللا خرب كخراب البيت الذي ال عامر لهالبيت الذي ليس فيه من  
 .«يسمع سورة البقرة تقرأ فيه 

 .فذكر مثله سواء ،أصدق احلديث كالم هللا :أنه كان يقول يف خطبته ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

ولكن يكفِ ر هللا  ،إمنا األجر يف العمل ،ال يكتب به األجرإن الوجع  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والبيهقي عن 
 .به اخلطااي

وإن حممدا  سيد  ،وإن صاحبكم خليل هللا ،إن هللا اختذ إبراهيم خليال   :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن عساكر عن 
 .[ 79 :] اإلسراء ﴾عسى أن يبعثك ربك مقاماا حمموداا  ﴿مث قرأ  .بين آدم يوم القيامة

 .يف اجلماع :قال ﴾ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 

من حسن الصالة حيث يراه الناس »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج أبو يعلى عن 
 .«وأساءها حيث خيلو فتلك استهانة استهان هبا ربه 

فوقع أحدهم فعرب  ،مثل املؤمن واملنافق والكافر مثل ثالثة نفر انتهوا إىل واد :قال ابن مسعود حامت عن أخرج ابن أيب
ويلك أين تذهب إىل  :مث وقع أحدهم حىت أتى على نصف الوادي انداه الذي على شفري الوادي ،حىت أتى

فجاءه  :فجعل ينتظر إىل هذا مرة وإىل هذا مرة قال .هلم النجاة :ارجع عودك على بدئك؟! وانداه الذي عرب،اهللكة
والذي مكث  ،مذبذب بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ،والذي غرق املنافق ،فالذي عرب املؤمن ،سيل فأغرقه

 .الكافر
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 ﴿ابن مسعودعن أخرج الفراييب وابن أيب شيبة وهناد وابن أيب الدنيا وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت يف صفة النار 
أي مقفلة ال  ،مبهمة عليهم :ويف لفظ ،يف توابيت من حديد مقفلة عليهم :قال ﴾إن املنافقني يف الدرك اْلسفل 

 .يهتدون ملكان فتحها

قال رسول هللا صلى هللا عليه  :قال ابن مسعودأخرج أمحد والبخاري والرتمذي والنسائي وابن املنذر وابن مردويه عن 
وال أحد أحب إليه املدح من هللا  ،من أجل ذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،ال أحد أغري من هللا»  :وسلم

 .«وال أحد أحب إليه العذر من هللا من أجل ذلك بعث النبيني مبشرين ومنذرين  ،من أجل ذلك مدح نفسه

لى هللا عليه وسلم إىل النجاشي وحنن مثانون رجال  بعثنا رسول هللا ص»  :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي يف الدالئل عن 
فلما دخال عليه  ،ومعهما هدية إىل النجاشي ،وعمرو بن العاص ،وبعثت قريش عمارة ،ومعنا جعفر بن أيب طالب
فلم فبعث إليهم حىت دخلوا عليه  ،إن انسا  من قومنا رغبوا عن ديننا وقد نزلوا أرضك :وقاال ،سجدا له وبعثا إليه ابهلدية

فقال  .إن هللا بعث إلينا نبيه فأمران أن ال نسجد إال هلل :ما لكم مل تسجدوا للملك؟! فقال جعفر :فقالوا ،يسجدوا له
هو روح  :نقول كما قال هللا :فما يقولون يف عيسى وأمه؟ قالوا :قال .إهنم خيالفونك يف عيسى وأمه :عمرو بن العاص

اي معشر القسيسني والرهبان ما  :فتناول النجاشي عودا  فقال ،ل اليت مل ميسسها بشرهللا وكلمته ألقاها إىل العذراء البتو 
ولوددت أين عنده فأمحل  ،فأان أشهد أنه نيب ،مرحبا  بكم ومبن جئتم من عنده ،تزيدون على ما يقول هؤالء ما يزن هذه

 .«فانزلوا حيث شئتم من أرضي  ،نعليه

ابن وأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه وأبو نعيم يف احللية واإلمساعيلي يف معجمه بسند ضعيف عن 
 ﴾فيوفِّيهم أجورهم ويزيدهم من فضله  ﴿قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله » رضي هللا عنه قال  مسعود

الشفاعة فيمن وجبت هلم النار ممن صنع إليهم املعروف يف  ﴾ضله ويزيدهم من ف ﴿يدخلهم اجلنة  ﴾أجورهم  ﴿قال 
 .«الدنيا 

 ،وابنة ابن ،أن أاب موسى األشعري سئل عن ابنة .وأخرج عبد الرزاق والبخاري واحلاكم والبيهقي عن هزيل بن شرحبيل
وأخرب بقول أيب  سعودابن مفسئل  .فيتابعين ابن مسعودوائت  ،ولألخت النصف ،للبنت النصف :وأخت ألبوين؟ فقال

والبنة ،اقضي فيها مبا قضى النيب صلى هللا عليه وسلم لالبنة النصف ،لقد ضللت إذا  وما أان من املهتدين :فقال ،موسى
 .ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم :فقال ابن مسعودفأخربانه بقول  ،وما بقي فلألخت ،اإلبن السدس تكملة الثلثني

 .فإذا حز يف قلب أحدكم شيء فليدعه ،االمث حو از القلوب :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي عن 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

44 

وما من نظرة إال  ،اإلمث حو از القلوب» قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي عن 
 .«وللشيطان فيها مطمع 

إن الشيطان قد يئس أن تعبد األصنام » م قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي عن 
 .«فاتقوا املظامل ما استطعتم  ،وهي املوبقات يوم القيامة ،ولكن سريضى منكم بدون ذلك ابحملقرات ،أبرض العرب

 

 سورة املائدة
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم  ﴿أنه قرأ  .ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر والنحاس عن 

 .ابلنصب ﴾

وأرجلكم إىل  ﴿رجع قوله إىل غسل القدمني يف قوله  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والطرباين عن قتادة أن 
 .﴾الكعبني 

سألنا عنها رسول هللا صلى هللا  :أنه سئل كم ميلك هذه األمة من خليفة؟ فقال .ابن مسعودوأخرج أمحد واحلاكم عن 
 .«اثنا عشر كعدة بين إسرائيل »  :عليه وسلم فقال

 .إين ألحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه ابخلطيئة يعملها :قال ابن مسعودوأخرج ابن املبارك وأمحد يف الزهد عن 

لقد شهدت من املقداد مشهدا  ألن » قال  ابن مسعودوأخرج البخاري واحلاكم وأبو نعيم والبيهقي يف الدالئل عن 
وهللا اي  :أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يدعو على املشركني قال ،ب إيلَّ مما عدل بهأكون أان صاحبه أح

ولكن نقاتل عن  ﴾اذهب أنت وربك فقاتال إان ههنا قاعدون  ﴿ال نقول كما قالت بنو إسرائيل ملوسى  ،رسول هللا
 عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك فرأيت وجه رسول هللا صلى هللا ،ومن بني يديك ومن خلفك ،ميينك وعن يسارك

». 

 
فكان يزو ج  ،أنه كان ال يولد آلدم مولود أال ولد معه جارية .عن انس من الصحابة ابن مسعودأخرج ابن جرير عن 

حىت ولد له ابنان يقال هلما  ،ويزو ج جارية هذا البطن غالم هذا البطن اآلخر ،غالم هذا البطن جلارية البطن اآلخر
وكان قابيل أكربمها وكانت له أخت أحسن من  ،وكان هابيل صاحب ضرع ،وكان قابيل صاحب زرع ،قابيل وهابيل
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هي اخيت ولدت معي وهي أحسن من أختك  :وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأىب عليه وقال ،أخت هابيل
وكان آدم قد  ،وإهنما قَ رَّاَب قرابان  إىل هللا أيهما أحق ابجلارية ،تزو جها هابيل فأىبفأمره أبوه أن ي .وأان أحق أن أتزو ج هبا

وقال للجبال  ،وقال لألرض فأبت ،احفظي ولدي ابألمانة فأبت :فقال آدم للسماء ،غاب عنهما إىل مكة ينظر إليها
وكان قابيل يفخر  ،ق آدم قراب قرابان  فلما انطل .تذهب وترجع وجتد أهلك كما يسرك ،نعم :فقال لقابيل فقال ،فأبت

وقرب  ،فلما قراب قرب هابيل جذعة مسينة ،هي أخيت وأان أكرب منك وأان وصي والدي ،أان أحق هبا منك :عليه فقال
 ،فنزلت النار فأكلت قرابن هابيل وتركت قرابن قابيل ،فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها ،قابيل حزمة سنبل

إين أريد أن تبوء إبمثي وإمثك  ،إمنا يتقبل هللا من املتقني ﴿فقال هابيل  .ألقتلنك حىت ال تنكح أخيت :فغضب وقال
 .إمث قتلي إىل إمثك الذي يف عنقك :يقول ﴾

يكون فتنة النائم فيها خري من » مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 :قال .قتالها كلها يف النار ،واملاشي خري من الساعي ،والقاعد خري من املاشي ،ع خري من القاعدواملضطج ،املضطجع

؟ قال :قلت .ادخل بيتك :فيم أتمرين إن أدركت ذلك؟ قال ،اي رسول هللا  ،قل بؤ إبمثي وإمثك :أفرأيت إن دخل عليَّ
 .«وكن عبد هللا املقتول 

فراغ الغالم منه يف  ،ليقتله ﴾فطّوعت له نفسه قتل أخيه  ﴿وانس من الصحابة  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
فرتكه ابلعراء وال  ،فرفع صخرة فشدخ هبا رأسه فمات ،فأاته يوما  من األايم وهو يرعى غنما  له وهو انئم ،رؤوس اجلبال

 :فلما رآه قال ،مث حثا عليه الرتاب فحفر له ،فاقتتال فقتل أحدمها صاحبه ،فبعث هللا غرابني أخوين ،يدري كيف يدفن
 .أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ،اي ويلتا

قال رسول هللا  :قال ابن مسعودأخرج أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر عن 
 .«ال تقتل نفس ظلما  إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل » صلى هللا عليه وسلم 

من قتل نفساا بغري نفس أو فساد يف اْلرض فكأمنا  ﴿وانس من الصحابة يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
فكأمنا أحيا الناس مجيعاا  ﴿فاستنقذها من هلكة  ﴾ومن أحياها  ﴿اإلمث يف  :عند املقتول يقول ﴾قتل الناس مجيعاا 

 .عند املستنفذ ﴾

 .«فاقطعوا أمياهنما » أنه قرأ  ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير وابن املنذر وأبو الشيخ من طرق
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 :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والفراييب وعبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت وابن املنذر وأبو الشيخ عن 
 .يعين يف احلكم :قال سفيان .السحت الرشوة يف الدين

ه من شفع لرجل ليدفع عن :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ والبيهقي يف شعب اإلميان عن 
اي أاب عبد الرمحن إان كنا نعد السحت الرشوة  :فقيل .فاهدى له هدية فقبلها فذلك السحت ،مظلمته أو يرد عليه حقا  

 .[ 44 :] املائدة ﴾ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون  ﴿ذلك الكفر  :فقال عبد هللا ،يف احلكم

أنه سئل عن  ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر وأبو الشيخ والبيهقي عن 
[  45 :] املائدة ﴾ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الظاملون  ﴿.ال :أهو الرشوة يف احلكم؟ قال ،السحت

 .فذلك السحت ،قبلهولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فت ،الفاسقون

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا  ﴿أنه كان يقرأ  .ابن مسعودوأخرج أبو عبيد وابن جرير عن 
﴾. 

سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القردة واخلنازير أهي مما مسخ » قال  ابن مسعودوأخرج مسلم وابن مردويه عن 
 .«وإن القردة واخلنازير قبل ذلك  ،إن هللا مل يهلك قوما  أو ميسخ قوما  فيجعل هلم نسال  وال عاقبة :هللا؟ فقال

سألنا رسول هللا صلى هللا عليه » قال  ابن مسعودوأخرج الطيالسي وأمحد وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
ولكن  ،إن هللا مل يعلن قوما  قط فمسخهم فكان هلم نسل ،ال :وسلم عن القردة واخلنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال

 .«فلما غضب هللا على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم  ،هذا خلق

 ﴿قرأ  ابن مسعودأخرج أبو عبيد يف فضائله وعبد بن محيد وابن أيب داود وابن األنباري معا  يف املصاحف وابن املنذرعن 
 .﴾بل يداه مبسوطتان 

َي أيها الرسول بلغ ما  ﴿كنا نقرأ على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   :قال ابن مسعودعن وأخرج ابن مردويه 
 .﴾وإن مل تفعل فما بلغت رسالته وهللا يعصمك من الناس  ﴿أن عليا  موىل املؤمنني  ﴾أنزل إليك من ربك 

أخرج عبد الرزاق وأمحد وعبد بن محيد وأبو داود والرتمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو 
ايهذا اتق هللا  :كان الرجل يلقى الرجل فيقول له  :قال ابن مسعودالشيخ وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإلميان عن 

فلما فعلوا ذلك ضرب  ،الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده مث يلقاه من ،ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك
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 ﴾فاسقون  ﴿إىل قوله  ﴾لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود  ﴿قال  .هللا على قلوب بعضهم ببعض
 .ى احلق اطراءولتأطرنه عل ،ولتأخذن على يدي الظامل ،ولتنهون عن املنكر ،كال وهللا لتأمرن ابملعروف  :مث قال

إن » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وأبو الشيخ والطرباين وابن مردويه عن 
فلما  ،مث جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن مل يعملوا ابألمس خطيئة ،بين اسرئيل ملا عملوا اخلطيئة هناهم علماؤهم تعزيرا  

مث قرأ رسول هللا صلى هللا  ،ولعنهم على لسان نيب من األنبياء ،رأى هللا ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض
أو ليضربن هللا بقلوب بعضكم على  ،ولتأطرهنم على احلق أطرا   ،ولتنهن عن املنكر ،وهللا لتأمرن ابملعروف :عليه وسلم

 .«وليلعننكم كما لعنهم  ،بعض

ري ومسلم وابن أيب شيبة والنسائي وابن أيب حامت وابن حبان والبيهقي يف سننه وأبو الشيخ وابن مردويه عن وأخرج البخا
فقلنا أال نستخصي؟ فنهاان رسول هللا  ،قال كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس معنا نساء ابن مسعود

َي أيها الذين آمنوا َل  ﴿مث قرأ عبد هللا  ،ابلثوب إىل أجلورخص لنا أن ننكح املرأة  ،صلى هللا عليه وسلم عن ذلك
 .﴾حتّرِموا طيبات ما أحل هللا لكم وَل تعتدوا إن هللا َل حيب املعتدين 

أن معقل بن  .ابن مسعودوأخرج ابن سعد وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين من طرق عن 
َي أيها الذين آمنوا َل  ﴿مث تال  ،من على فراشك وكفِ ر عن ميينك :فقال .إين حرمت فراشي عليَّ سنة :مقرن قال له

 .إىل آخر اآلية ﴾...حترموا طيبات ما أحل هللا لكم

قال النيب صلى  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن 
ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه  ،وأحصن للفرج ،فإنه أغض للبصر ،من استطاع منكم الباءة فليتزو ج» ليه وسلم هللا ع

 .«له وجاء 

وأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن األنباري وأبو الشيخ والبيهقي من طرق عن 
فرأيت فيه  ،ونظرت يف مصحف ربيع بن خيثم :قال سفيان« فصيام ثالثة أايم متتابعات » أنه كان يقرأها  .ابن مسعود

 .«فمن مل جيد من ذلك شيئا  فصيام ثالثة أايم متتابعات » 
 .أنه كان يقرأ كل شيء يف القرآن متتابعات ،ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

 ،وبعد اليت يف سورة النساء ،كانوا يشربون اخلمر بعد ما أنزلت اليت يف البقرة  :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .فلما نزلت اليت اليت يف سورة املائدة تركوه
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قال رسول هللا صلى  :قال ابن مسعودوأخرج أمحد وابن أيب الدنيا يف ذم املالهي وابن مردويه والبيهقي يف الشعب عن 
 .«إايكم وهاتني اللعبتني املوسومتني اللتني يزجران زجرا  فإهنما ميسر العجم » هللا عليه وسلم 

وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن أيب الدنيا وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين 
 .وهذه الكعاب املوسومة اليت تزجر زجرا  فإهنا ميسر العجم إايكم :قال ابن مسعودوأبو الشيخ عن 

أليس إخوانكم  :ملا نزل حترمي اخلمر قالت اليهود«  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن مردويه واحلاكم وصححه عن 
فقال النيب صلى  .اآلية ﴾...ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح ﴿الذين ماتوا كانوا يشربوهنا؟ فأنزل هللا 

 .»أنت منهم  :هللا عليه وسلم قيل يل
اي رسول هللا كيف مبن شرهبا  :ملا نزل حترمي اخلمر قالوا«  :قال ابن مسعودوأخرج الدارقطين يف األفراد وابن مردويه عن 

فيما ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح  ﴿من إخواننا الذين ماتوا وهي يف بطوهنم؟ فأنزل هللا 
 .»اآلية  ﴾...طعموا

 .يف بيض النعام قيمته :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 .أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر حمرما  أن يقتل حية يف احلرم مبىن .ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه عن 

فقال  .عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كتب هللا عليكم احلج» رضي هللا عنه  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 ،ولو وجبت ما أطقتموها ،والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت :كل عام؟ فأعرض عنه مث قال  ،اي رسول هللا :رجل

 .«اآلية  ﴾...َي أيها الذين آمنوا َل تسألوا عن أشياء ﴿فأنزل هللا  ،ولو تركتموها لكفرمت

إن أول من سيب » عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج أمحد وعبد بن محيد وابن مردويه عن 
 .«وإين رأيته جير أمعاءه يف النار  ،أبو خزاعة عمرو بن عامر ،وعبد األصنام ،السوائب

ابن أن  .الطرباين وأبو الشيخ عن احلسنوأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر و 
ولكنه قد  ،إنه ليس بزماهنا فإهنا اليوم مقبولة ،أيها الناس :فقال ﴾عليكم أنفسكم  ﴿سأله رجل عن قوله  مسعود

فحينئذ عليكم أنفسكم ال  ،فال يقبل منكم :أو قال ،أوشك أن أييت زمان أتمرون ابملعروف فيصنع بكم كذا وكذا
 .يضركم من ضل إذا اهتديتم

 ،مروا ابملعروف :قال .اآلية ﴾...عليكم أنفسكم ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد عن 
 .فإذا كان ذلك كذلك فعليكم أنفسكم ،واهنوا عن املنكر ما مل يكن من دون ذلك السوط والسيف
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ما من  :قال ﴾اثنان ذوا عدل منكم  ﴿أنه سئل عن هذه اآلية  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ عن 
ولئن أان مل أخربكم هبا ألان أجهل من الذي ترك الغسل  ،الكتاب إال قد جاء على شيء جاء على إدالله غري هذه اآلية

وأشهد  ،فإن وجد رجلني من املسلمني دفع إليهما تركته ،رهفأدركه قد ،هذا رجل خرج مسافرا  ومعه مال ،يوم اجلمعة
وإن  ،فإن أدى فسبيل ما أدى ،فإن مل جيد عدلني من املسلمني فرجلني من أهل الكتاب ،عليهما عدلني من املسلمني

فإذا  ،فإذا حلف برئ ،أن هذا الذي وقع إيل وما غيبت شيئا   :هو جحد استحلف ابهلل الذي ال إله إال هو دبر صالة
مث ادعى القوم عليه من تسميتهم ما هلم جعلت أميان الورثة مع شهادهتم مث  ،أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه

 .﴾ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم  ﴿فذلك الذي يقول هللا  ،اقتطعوا حقه

 .«وكنت عليهم شهيدا  ما دمت فيهم » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
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 سورة اْلنع ام
 .ابلفاء ﴾َي ليتنا نرد فال نكذب  ﴿ابن مسعوديف حرف  :أخرج أبو عبيد وابن جرير عن هرون قال

إن هللا  ﴿مث قال  ،اعطى نبيكم كل شيء إال مفاتيح الغيب اخلمس :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن مردويه عن 
 .[ إىل آخر اآلية 34 :] لقمان ﴾وينزل الغيث  ،عنده علم الساعة

 .أنه بني ،اهلدى الطريق :قال ﴾يدعونه إىل اهلدى بينا  ﴿ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج أبو الشيخ عن جماهد قال

الصور كهيئة القرن  :قال ابن مسعودوأخرج مسدد يف مسنده وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر والطرباين عن 
 .ينفخ فيه

 ،ما من القرآن شيء إال قد عمل به من كان قبلكم وسيعمل به من بعدكم :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
ومل يعمل  ﴾فرتى على هللا كذابا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه شيء ومن أظلم ممن ا ﴿حىت كنت ألمر هبذه اآلية 

 .هذا أهل هذه القبلة حىت كان املختار بن أيب عبيدة

إذا ذكر » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وأبو نعيم يف احللية واخلطيب عن 
 .«وإذا ذكر النجوم فامسكوا  ،وإذا ذكر القدر فامسكوا ،أصحايب فامسكوا

مستقرها يف الدنيا  :قال ﴾فمستقر ومستودع  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن 
 .ومستودعها يف اآلخرة

املستقر  :قال ابن مسعودوأخرج الفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن أيب حامت وأبو الشيخ والطرباين عن 
 .واملستودع املكان الذي متوت فيه ،الرحم

إذا كان أجل الرجل أبرض أتيحت له إليها  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن املنذر عن 
 .هذا ما استودعتين :فتقول األرض يوم القيامة .فإذا بلغ أقصى أثره قبض ،احلاجة

بغري ألف بنصب  ﴾درست  ﴿ابن مسعوديف قراءة  :أيب إسحق اهلمداين قالوأخرج عبد بن محيد وابن جرير عن 
 .السني ووقف التاء

 .الكهنة هم شياطني اإِلنس :قال ابن مسعودوأخرج أبو الشيخ عن 
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فجعل  ،ملا كان ليلة اجلن أقبل عفريت من اجلن يف يده شعلة من انر :قال ابن مسعودوأخرج النسائي والبيهقي عن 
َأاَل أعلمك كلمات تقوهلن ينكب منها لفيه  :فال يزداد إال قراب  فقال له جربيل ، عليه وسلم يقرأ القرآنالنيب صلى هللا

وكلمات هللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من  ،أعوذ بوجه هللا الكرمي» وتطفأ شعلته؟ قل 
ومن شر  ،ومن شر فنت الليل والنهار ،ض ومن شر ما خيرج منهاومن شر ما ذرأ يف األر  ،السماء ومن شر ما يهرج فيها

 .«فقاهلا فانكب لفيه وطفئت شعلته  .ومن شر كل طارق إال طارقا  يطرق خبري اي رمحن ،طوارق الليل

إن هللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسه  :قال ابن مسعودأخرج أمحد عن 
مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه  ،فابتعثه برسالته

 .هللا سيء وما رأوه سيئا  فهو عند ،فما رأى املسلمون حسنا  فهو عند هللا حسن ،يقاتلون على دينه

ابن وأخرج ابن شيبة وابن أيب الدنيا وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه واحلاكم والبيهقي يف الشعب من طرق عن 
فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره  ﴿قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني نزلت هذه اآلية  :قال مسعود

اإِلانبة إىل دار  :فهل لذلك من آية يعرف هبا؟ قال :قالوا .انشرَح وانفسحَ إذا أدخل هللا النوَر القلَب » قال  ﴾لإلسالم 
 .«واإِلستعداد للموت قبل نزول املوت  ،والتجايف عن دار الغرور ،اخللود

 ،أكثرهم للموت ذكرا  « اي رسول هللا أي املؤمنني أكيس؟ قال »  :قال رجل :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 ﴾فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإِلسالم  ﴿مث تال رسول هللا صلى هللا وعليه وسلم  .وأحسنهم له استعدادا  

 .إن النور إذا وقع يف القلب انشرح له الصدر وانفسح ،هو نور يقذف فيه :وكيف يشرح صدره لإِلسالم؟ قال :قلت
 ،والتجايف عن دار الغرور ،اإِلانبة إىل دار اخللود ،نعم :اي رسول هللا هل لذلك من عالمة يعرف هبا؟ قال :قالوا

بئس القوم  ،بئس القوم ال يقومون هلل ابلقسط :مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .واإِلستعداد للموت قبل املوت
 .» «قوم يقتلون الذين أيمرون ابلقسط 

ابن أخرج الفراييب وعبد بن محيد وأبو عبيد وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ والطرباين واحلاكم وصححه عن 
 .والفرش صغار اإِلبل اليت ال حتمل ،احلمولة ما محل عليه من اإِلبل :قال مسعود

ابن ه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن أخرج الرتمذي وحسنه وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ وابن مردوي
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم  ﴿من سره أن ينظر إىل وصية حممد اليت عليها خامتا  فليقرأ هؤالء اآلايت  :قال مسعود

 .﴾لعلهم يتقون  ﴿إىل قوله  ﴾عليكم 
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مردويه واحلاكم وصححه عن  وأخرج أمحد وعبد بن محيد والنسائي والبزار وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن
مث خط خطوطا   ،هذا سبيل هللا مستقيما  » مث قال  ،خط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا  بيده :قال ابن مسعود

وأن هذا  ﴿مث قرأ  ،وهذه السبل ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه :مث قال ،عن ميني ذلك اخلط وعن مشاله
 .« ﴾صراطي مستقيماا فاتبعوه وَل تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

تركنا حممد صلى  :أن رجال  سأله ما الصراط املستقيم؟ قال»  ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن جبري وابن مردويه عن 
فمن أخذ يف تلك  ،ل يدعون من مر هبمومث رجا ،هللا وعليه وسلم يف أدانه وطرفه اجلنة وعن ميينه جواد وعن مشاله جواد

وأن هذا صراطي  ﴿ابن مسعودمث قرأ  ،ومن أخذ على الصراط املستقيم انتهى به إىل اجلنة ،اجلواد انتهت به إىل النار
 .«اآلية  ﴾مستقيماا فاتبعوه 

إن هذا القرآن شافع  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وأمحد يف الزهد وابن الضريس وحممد بن نصر والطرباين عن 
 .ومن جعل خلفه ساقه إىل النار ،مشفع وما حل مصدق من جعله أماما  قاده إىل اجلنة

أو أييت  ﴿عند املوت  :قال ﴾هل ينظرون إَل أن أتتيهم املالئكة  ﴿ابن مسعودأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ عن 
 .يوم القيامة :قال ﴾ربك 

يوم أييت بعض آَيت ربك  ﴿يف قوله  ابن مسعودة وعبد بن محيد والطرباين عن وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيب
 .طلوع الشمس من مغرهبا :قال ﴾

يوم أييت بعض  ﴿ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور والفراييب وعبد بن محيد وابن أيب حامت وأبو الشيخ والطرباين عن 
]  ﴾ومجع الشمس والقمر  ﴿مث قرأ  ،طلوع الشمس والقمر من مغرهبما مقرتنني كالبعريين القرنيني :قال ﴾آَيت ربك 

 .[ 9 :القيامة
ما مل تطلع  :التوبة معروضة على ابن آدم ما مل خيرج إحدى ثالث :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد والطرباين عن 

 .مهما أيِت عليكم عام فاآلخر شر :وقال .أو خيرج أيجوج ومأجوج ،أو خترج الدابة ،الشمس من مغرهبا

 :مضت اآلايت غري أربعة :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن مردويه واحلاكم وصححه عن 
مث  ،غرهباطلوع الشمس من م .واآلية اليت خيتم هللا هبا األعمال ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،وأيجوج ،والدابة ،الدجال

 .فهي طلوع الشمس من مغرهبا :اآلية قال ﴾...يوم أييت بعض آَيت ربك ﴿قرأ 
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فيتقبل هللا ممن كان يتقبل منه  ،أن الناس بعد اآلية يصلون ويصومون وحيجون :قال ابن مسعودوأخرج أبو الشيخ عن 
 .ومن مل يتقبل منه قبل اآلية مل يتقبل منه بعد اآلية ،قبل اآلية

 .بغري ألف ﴾إن الذين فرقوا  ﴿أنه كان يقرأ  .ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وعن 

ال إله  :قال ﴾من جاء ابحلسنة  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو نعيم يف احللية عن 
 .إال هللا

إن هللا جعل حسنة ابن آدم عشر أمثاهلا إىل » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج أمحد عن 
 .«والصوم يل وأان أجزي به  ،سبعمائة ضعف إال الصوم

أما أين ال  ،تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به بكل حرف منه عشر حسنات :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا  ﴿ذلك أبن هللا عز وجل يقول  ،وميم ثالثون حسنة أقول آمل عشر ولكن ألف والم

﴾. 
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 س ورة اْلع راف
فما كان دعواهم إذ جاءهم  ﴿مث قرأ  ،ما هلك قوم حىت يعذروا من أنفسهم :قال ابن مسعودأخرج ابن أيب حامت عن 

 .﴾أبسنا إَل أن قالوا إان كنا ظاملني 
 .مثله .مسعود مرفوعا  وأخرج ابن جرير عن 

حىت أن  ،أن هللا سائل كل ذي رعية عما اسرتعاه أقام أمر هللا فيهم أم أضاعه :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .الرجل ليسأل عن أهل بيته

 .قال طريق مكة ﴾ْلقعدنَّ هلم صراطك املستقيم  ﴿وأخرج عبد يب محيد وابن جرير وأبو الشيخ عن عون بن عبد هللا 
 .مثله .ابن مسعودأخرج أبو الشيخ من طريق عون عن و 

من متام الصالة » عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج الطرباين يف األوسط بسند ضعيف عن 
 .«الصالة يف النعلني 

وأخرج ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم وأمحد والرتمذي والنسائي وابن املنذر وابن مردويه والبيهقي يف األمساء والصفات 
فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها  ،ال أحد أغري من هللا» قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودعن 

 .«وما بطن 

عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وأبو الشيخ والطرباين يف الكبري عن وأخرج سعيد بن منصور والفراييب و 
 .زوج الناقة :قال ﴾حىت يلج اجلمل  ﴿يف قوله  ابن مسعود

حىت »  ابن مسعودقراءة  :وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن املنذر وابن األنباري يف املصاحف وأبو الشيخ عن جماهد قال
 .«يلج اجلمل األصفر يف سم اخلياط 

فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل  ،حياسب الناس يوم القيامة :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 ،فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ﴿مث قرأ  ،ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ،اجلنة

 .إن امليزان خيف مبثقال حبة ويرجح :[ مث قال 49 :] األعراف.﴾ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 
فإذا  ،فوقفوا على الصراط مث عرض أهل اجلنة وأهل ،ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب األعراف :قال

ربنا َل جتعلنا  :قالوا ﴿م إىل يسارهم رأوا أصحاب النار وإذا صرفوا أبصاره ،سالم عليكم :نظروا إىل أهل اجلنة اندوا
فأما أصحاب احلسنات فإهنم يعطون انرا  ميشون به بني أيديهم  ،فتعو ذوا ابهلل من منازهلم ﴾من القوم الظاملني 
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فلما رأى  ،فإذا أتوا على الصراط سلب هللا نور كل منافق ومنافقة ،ويعطى كل عبد مؤمن نورا  وكل أمة نورا  ،وأبمياهنم
وأما أصحاب األعراف فإن النور كان يف أيديهم فلم ينزع من  .ربنا أمتم لنا نوران :أهل اجلنة ما لقي املنافقون قالوا

إن العبد إذا عمل  :قال ابن مسعود .فكان الطمع دخوال   ﴾مل يدخلوها وهم يطمعون  ﴿فهنالك يقول هللا  ،أيديهم
 .هلك من غلب وحدانه أعشاره :مث يقول ،وإذا عمل سيئة مل تكتب إال واحدة ،حسنة كتبه له هبا عشر

 .من استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب األعراف :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
كأين أنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » قال  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن 

 .«اللهمَّ اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون  :حيكي نبيا  من األنبياء قد ضربه قومه وهو ميسح الدم عن جبينه ويقول
ال يهلك  مث نيب فنيب وهللا ،بعث هللا نوحا  فما أهلك أمته إال الزاندقة :قال ابن مسعودوأخرج البخاري يف اترخيه عن 

 .«هذه األمة إال الزاندقة 
 ،فقال له موسى ،التقى موسى وأمري السحرة :وانس من الصحابة قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن 

فوهللا لئن  ،آلتنيَّ غدا  بسحر ال يغلبه سحر :وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر ،أرأيتك إن غلبتك اتؤمن يب
إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة إذ التقيتما  :وهو قول فرعون ،ألشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهمغلبتين ألومنن بك و 

 .لتظاهر أفتخرجا منها أهلها؟
ابلسنني ولقد أخذان آل فرعون  ﴿ابن مسعودأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن 

 .السنون اجلوع :قال ﴾
عن النيب صلى هللا عليه  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وايب املنذر واحلاكم وابن مردويه والبيهقي يف األمساء والصفات عن 

ونعالن من جلد محار  ،وكمه صوف ،وسراويل صوف ،وكساء صوف ،يوم كلم هللا موسى كان عليه جبة صوف»  :وسلم قال
 .«غري ذكي 

والذين عملوا السيئات مث اتبوا من  ﴿فتال  ،أنه سئل عن الرجل يزين ابملرأة مث يتزوجها .عودابن مسوأخرج ابن أيب حامت عن 
 .﴾بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 

صفيت » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج الزبري بن بكار يف أخبار املدينة وأبو نعيم يف الدالئل عن 
أمته احلمادون  ،جيزي ابحلسنة احلسنة وال يكاىفء ابلسيئة ،ليس بفظ وال غليظ ،أمحد املتوكل مولده مبكة ومهاجره إىل طيبة

يتقربون به  قرابهنم الذي ،يصفون للصالة كما يصفون للقتال ،أانجيلهم يف صدورهم ،ويوضئون أطرافهم ،أيتزرون على أنصافهم
 .«رهبان ابلليل ليوث ابلنهار  ،إىل دمائهم

ابن وأخرج ابن عبد الرب يف التمهيد من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة اهلمداين عن 
 آدم من ملا أخرج هللا :قالوا ﴾وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرَيهتم  ﴿وانس من الصحابة يف قوله تعاىل  مسعود
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ادخلوا اجلنة  :فقال هلم ،مسح صفحة ظهره اليمىن فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر ،اجلنة قبل هتبيطه من السماء
أصحاب  :فذلك قوله .ادخلوا النار وال أابيل :فقال ،ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر .برمحيت

فأعطاه طائفة طائعني وطائفة كارهني على  ﴾ألست بربكم قالوا بلى  ﴿مث أخذ منهم امليثاق فقال  ،اليمني وأصحاب الشمال
أو يقولوا إمنا أشرك آابؤان من قبل  ،شهدان أن يقولوا يوم القيامة إانَّ كنا عن هذا غافلني ﴿هو واملالئكة  :فقال ،وجه التقية

وله أسلم من يف السماوات واْلرض  ﴿وذلك قوله عز وجل  ،ن ولد آدم إال وهو يعرف هللا أنه ربهفليس أحد م :قالوا ﴾
[ يعين  149 :] األنعام ﴾فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني  ﴿[ وذلك قوله  83 :] آل عمران ﴾طوعاا وكرهاا 

 .يوم أخذ امليثاق
لو أخذ هللا ميثاق نسمة من صلب رجل مث أفرغه على صفا  :أنه سئل عن العزل؟ فقال .ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق عن 
 .فإن شئت فأعزل وإن شئت فال تعزل ،ألخرجه من ذلك الصفا
احلمد هلل حنمده ونستعينه » كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف اخلطبة   :قال ابن مسعودأخرج ابن مردويه عن 

وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد  ،من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،هلل من شرور أنفسناونعوذ اب ،ونستغفره
 .«أن حممدا  عبده ورسوله 

اللهم إين أعوذ بك من الشيطان من مهزه  :أنه كان يقول» عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
 .«ونفخه الكربايء  :ونفثه الشعر ،ه املوتةمهز  :قال .ونفثه ونفخه

فلما  ،أنه صلى أبصحابه فسمع انسا  يقرأون خلفه .ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن 
 .كما أمركم هللا  ﴾وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  ﴿أما آن لكم أن تعقلوا  ،أما آن لكم أن تفهموا :انصرف قال

انصت  :أنه قال يف القراءة خلف اإِلمام ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والطرباين يف األوسط وابن مردويه عن أيب وائل عن 
 .للقرآن كما أهمرت فإن يف الصالة شغال  وسيكفيك ذاك اإِلمام

 -صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه أنه سلم على رسول هللا »  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه عن 
وإذا  ﴿إن هللا يفعل ما يشاء وإهنا نزلت  :وقال ،فلما فرغ رد عليه -وكان الرجل قبل ذلك يتكلم يف صالته وأيمر حباجته 

 .« ﴾قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا  ﴿فجاء القرآن  ،بعض يف الصالة كنا يسلم بعضنا على  :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

 .﴾له وأنصتوا 
ذاكر هللا يف  :قال ﴾وَل تكن من الغافلني  ﴿عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله  ابن مسعودوأخرج البزار والطرباين عن 

 .الغافلني كاملقاتل عن الفارين
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 سورة اْلنف ال
 .»يسئلونك األنفال «  ابن مسعودهي يف قراءة  :قالوأخرج ابن جرير عن الضحاك 

 .﴾يسئلونك عن اْلنفال  ﴿أنه قرأ  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه من طريق شقيق عن 
من قال أستغفر هللا الذي » قال رسول هللا  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة واحلاكم وصححه عن 

 .«ال إله إال هو احلي القيوم ثالاث  غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف 
ما منكم من أحد إال وهو  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ رضي هللا عنه عن 

 .فمن استعاذ منكم فليستعذ ابهلل من مضالت الفنت ﴾كم وأوَلدكم فتنة إمنا أموال ﴿يشتمل على فتنة ألن هللا يقول 
يوم الفرقان يوم التقى  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وحممد بن نصر والطرباين عن 

 .كانت بدر لسبع عشرة مضت من شهر رمضان  :قال ﴾اجلمعان 
لقد قللوا يف أعيينا يوم بدر  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوابن مردويه عن  أخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وأبو الشيخ

 .كنا ألفا    :حىت أخذان رجال  منهم فسألناه؟ قال ،بل مائة ،ال :تراهم سبعني؟ قال :حىت قلت لرجل إىل جنيب
وفرس  ،فرس للرمحن :اخليل ثالثة» رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج أمحد عن 

وأما فرس  ،فالذي يرتبط يف سبيل هللا فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء هللا ،فأما فرس الرمحن .وفرس للشيطان ،لإِلنسان
فالفرس يرتبطها اإِلنسان يلتمس بطنها فهي سرت من فقر  ،وأما فرس اإِلنسان ،فالذي يقامر أي يراهن عليه ،الشيطان

». 
وابن أيب شيبة وابن أيب الدنيا يف كتاب االخوان والنسائي والبزار وابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ وأخرج ابن املبارك 

أن هذه اآلية نزلت يف  .رضي هللا عنه ابن مسعودواحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 
 .﴾ولكن هللا ألف بينهم لو أنفقت ما يف اْلرض مجيعاا ما ألفت بني قلوهبم  ﴿املتحابني 

وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد والرتمذي وحسنه وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
اي  :ملا كان يوم بدر جيء ابألسارى فقال أبو بكر رضي هللا عنه«  :رضي هللا عنه قال ابن مسعوديف الدالئل عن 

كذبوك وأخرجوك   ،اي رسول هللا :وقال عمر رضي هللا عنه .لك استبقهم لعل هللا أن يتوب عليهمقومك وأه ،رسول هللا
 .أنظروا واداي  كثري احلطب فاضرمه عليهم انرا   :وقال عبدهللا بن رواحة رضي هللا عنه .وقاتلوك قدمهم فأضرب أعناقهم

فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يرد عليهم شيئا   .قطعت رمحك :فقال العباس رضي هللا عنه وهو يسمع ما يقول
أيخذ بقول عمر رضي هللا عنه؟ فخرج رسول هللا صلى هللا  :أيخذ بقول أيب بكر رضي هللا عنه؟ وقال أانس :فقال أانس

ون أشد وإن هللا ليشدد قلوب رجال فيه حىت تك ،إن هللا ليلني قلوب رجال حىت تكون ألني من اللنب :عليه وسلم فقال
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 ﴾فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم  ﴿مثلك اي أاب بكر مثل إبراهيم عليه السالم قال  ،من احلجارة
إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت  ﴿[ ومثلك اي أاب بكر مثل عيسى عليه السالم قال  36 :] إبراهيم

]  ﴾رب َل تذر على اْلرض من الكافرين دَيراا  ﴿ه السالم إذ قال ومثلك اي عمر كمثل نوح علي ﴾العزيز احلكيم 
ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال  ﴿[ ومثلك اي عمر كمثل موسى عليه السالم إذ قال  26 :نوح

فقال  .فال ينفلنت منهم أحد إال بفداء أو ضرب عنق ،[ أنتم عالة 88 :] يونس ﴾يؤمنوا حىت يروا العذاب اْلليم 
فسكت رسول هللا صلى هللا عليه  ،اال سهيل بن بيضاء فإين مسعته يذكر اإِلسالم ،اي رسول هللا :عبدهللا رضي هللا عنه

 :حىت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وسلم فما رأيتين يف يوم أخوف من أن تقع علي  احلجارة مين يف ذلك اليوم
 .»إىل آخر اآليتني  ﴾ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف اْلرض  ﴿فأنزل هللا تعاىل  ،إال سهيل بن بيضاء

بذكره  :فضل عمر رضي هللا عنه عن الناس أبربع :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن مردويه عن 
وبذكره  ،﴾فيما أخذمت عذاب عظيم  لوَل كتاب من هللا سبق ملسكم ﴿األسارى يوم بدر فأمر بقتلهم فأنزل هللا 

وإنك لتغار علينا والوحي ينزل يف بيوتنا؟  :أمر نساء النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت زينب رضي هللا عنها ،احلجاب
ودعوة نيب هللا اللهم أيد  ،[ 53 :] األحزاب ﴾وإذا سألتموهن متاعاا فاسألوهن من وراء حجاب  ﴿فأنزل هللا 

 .رأيه يف أيب بكر رضي عنه كان أول الناس ابيعهو  ،اإِلسالم بعمر
رضي هللا عنه ال  ابن مسعودأن  :أنه قيل له .وأخرج ابن أيب حامت واحلاكم وصححه عن ابن عباس رضي هللا عنهما

فقال ابن عباس رضي هللا  .إن ذوي األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب هللا :ويقول ،يورث املوايل دون األرحام
وأولوا اْلرحام بعضهم أوىل  ﴿فنزلت  ،إمنا كان املهاجرون يتوارثون دون األعراب ،أين ذهب .هيهات هيهات :عنهما

 .يعين أنه يورث املوىل ﴾ببعض يف كتاب هللا 
إن بيوت هللا يف األرض » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 

 .«حقا  على هللا أن يكرم الزائر وإن  ،املساجد
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 س ورة التوب ة
 

 ﴾يوم حيمى عليها يف انر جهنم  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ عن 
ولكن يوسع جلده حىت يوضع كل دينار ودرهم  ،ال يعذب رجل بكنز يكنزه فيمس درهم درمها  وال دينار دينارا   :قال

 .وال ميس درهم درمها  وال دينار دينارا   ،على حدته
 .مانع الزكاة ليس مبسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

حممد ملعون على لسان  -يعين مانعها  -الوي الصدقة » رضي هللا عنه قال  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .«صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة 

إن هللا جعل الدنيا » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه عن 
 .«كالثعلب يف الغدير شرب صفوه وبقي كدره   ،قليال  وما بقي منها إال القليل

أن النيب صلى هللا » رضي هللا عنه  ابن مسعودابن ماجة واحلاكم عن وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد والرتمذي وصححه و 
ما أان يف  ،ما يل وللدنيا :لو اختذان لك؟ فقال :فقلنا اي رسول هللا ،عليه وسلم انم على حصري فقام وقد أثر يف جنبه

 .«الدنيا إال كراكب استظل حتت ظل شجرة مث راح وتركها 
اقرتبت الساعة وال » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودعن  وأخرج احلاكم وصححه وضعفه الذهيب

 .«وال يزدادون من هللا إال بعدا   ،يزداد الناس على الدنيا إال حرصا  
إن هذه  :ملا قسم النيب صلى هللا عليه وسلم غنائم حنني مسعت رجال  يقول»  :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

رمحة هللا على موسى قد أوذي « فقال  ،فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت له ذلك .هبا وجه هللا قسمة ما أريد
 .﴾ومنهم من يلمزك يف الصدقات  ﴿ونزل » أبكثر من هذا فصرب 

 ﴿فقرأ  ،يقرىء رجال   ابن مسعودكان   :وأخرج سعيد بن منصور والطرباين وابن مردويه عن موسى بن يزيد الكندي قال
 :فقال .ما هكذا أقرأنيها النيب صلى هللا عليه وسلم :ابن مسعودفقال  ،مرسلة ﴾إمنا الصدقات للفقراء واملساكني 

 .فمدها ﴾إمنا الصدقات للفقراء واملساكني  ﴿أقرأنيها  :وكيف أقرأكها؟ قال
قال رسول هللا  :قال عودابن مسوأخرج ابن أيب شيبة وأبو داود والرتمذي وحسنه وابن ماجة والنحاس يف انسخه عن 

اي رسول هللا وماذا  :قالوا .من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة مخوشا  أو كدوحا  » صلى هللا عليه وسلم 
 .«أو قيمتها من الذهب  ،مخسون درمها   :يغنيه؟ قال
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فيهم وديعة بن  ،نزلت هذه اآلية يف رهط من املنافقني من بين عمرو بن عوف :وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال
كانوا يسريون مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو   ،اثبت ورجل من أشجع حليف هلم يقال له حمشي بن محري

 .ا  تقادون يف احلبالأحتسبون قتال بين األصفر كقتال غريهم؟ وهللا لكأان بكم غد :فقال بعضهم لبعض ،منطلق إىل تبوك
 .فذكر احلديث مثل الذي قبله .لوددت أين أقاضي :قال حمشي بن محري

 .حنوه .ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
كل معروف صنعته » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب الدنيا والبزار والطرباين عن 

 .«إىل غين أو فقري فهو صدقة 
ابن أخرج ابن أيب شيبة وابن أيب الدنيا يف كتاب األمر ابملعروف وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه عن و 

وليلقه بوجه  ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،بيده :قال ﴾جاهد الكفار واملنافقني  ﴿يف قوله  مسعود
 .مكفهر

أمر رسول  ﴾َي أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني  ﴿ملا نزلت  :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي يف شعب اإِلميان عن 
فإن مل يستطع فليلقه بوجه  ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،هللا صلى هللا عليه وسلم أن جياهد بيده

 .مكفهر
ملا  :قال ابن مسعودأيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم يف املعرفة عن  أخرج البخاري ومسلم وابن املنذر وابن

وجاء أبو عقيل بنصف صاع  ،فجاء رجل فتصدق بشيء كثري فقالوا مراء ،نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهوران
الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين َل  ﴿فنزلت  .إن هللا لغين عن صدقة هذا :فقال املنافقون

 .اآلية ﴾...جيدون إَل جهدهم
ما تصدق رجل  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول وابن أيب حامت والطرباين عن 

أمل يعلموا أن هللا هو  ﴿مث قرأ  ،د السائلوهو يضعها يف ي :قال .بصدقة إال وقعت يف يد هللا قبل أن تقع يف يد السائل
 .﴾يقبل التوبة عن عباده وأيخذ الصدقات 

 .الصائمون ﴾السائحون  ﴿قال  ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ عن 
» الصائمون «  :فقال .سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن السائحني»  :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

». 
خرج رسول هللا صلى هللا عليه » قال  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت واحلاكم وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن 

مث قام فقام إليه  ،فناجاه طويال  مث بكى فبكينا لبكائه ،فاتبعناه فجاء حىت جلس إىل قرب منها ،وسلم يوما  إىل املقابر
وإين  ،إن القرب الذي جلست عنده قرب آمنة :قال .بكينا لبكائك :ما أبكاكم؟ قلنا :فدعاه مث دعاان فقال ،عمر
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يب والذين ما كان للن ﴿وأنزل علي  ،وإين استأذنت ريب يف االستغفار هلا فلم أيذن يل ،استأذنت ريب يف زايرهتا فأذن يل
 .«فذلك الذي أبكاين  ،فأخذين ما أيخذ الولد للوالدة من الرقة ﴾آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب 

ومها  -جاء ابنا مليكة » رضي هللا عنه قال  ابن مسعودوأخرج ابن املنذر والطرباين واحلاكم وصححه وتعقبه الذهيب عن 
وقد وهئدت يف اجلاهلية فأين أمنا؟  ،اي رسول هللا إن أمنا كانت حتفظ على البعل وتكرم الضيف :فقاال -من األنصار 

أال أن أمي  :فقال ،فدعامها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجعا ،فقاما وقد شق ذلك عليهما .أمكما يف النار :فقال
فقال  .يغين ابنا مليكة عن أمهما وحنن نطأ عقبيهأما ما يغين هذا عن أمه إال ما  :مع أمكما فقال منافق من الناس

اي رسول هللا وأين أبواك؟ فقال رسول هللا  :شاب من األنصار مل أر رجال  أكثر سؤاال  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه
فقال  ،م احملمودوإين لقائم يومئذ املقا ،فيطعمين فيهما :ويف لفظ .ما سألتهما ريب فيطيعين فيهما :صلى هللا عليه وسلم

ذاك يوم ينزل هللا فيه على   :اي رسول هللا وما املقام احملمود؟ قال :سله وما املقام احملمود؟ قال :املنافق للشاب األنصاري
 ،وجياء بكم حفاة عراة غرال   ،وهو كسعة ما بني السماء واألرض ،كرسيه يئط فيه كما يئط الرحل اجلديد من تضايقه

 ،فيؤتى بريطتني بيضاوين من رايط اجلنة مث اكسى على أثره .اكسوا خليلي :يقول هللا .براهيمفيكون أول من يكسى إ
مل أمسع   :يقول املنافق :ويشق يل هنر من الكوثر إىل حوضي قال ،فأقوم عن ميني هللا مقاما  يغبطين فيه األو لون واآلخرون

يف إحالة من املسك  :فسله فيم جيري النهر إليهم؟ قال ،كاليوم قط لقلما جرى هنر قط إال يف إحالة أو رضراض
فسله هل لذلك النهر  ،وهللا لقلما جرى هنر قط إال كان له نبات .مل أمسع كاليوم قط :يقول املنافق :قال .ورضراض

قول ي :قال .قضبان الذهب :ما هو؟ قال :قال .نعم :اي رسول هللا هل لذلك النهر نبات؟ قال :نبات؟ فقال األنصاري
اي  :فسله هل لتلك القضبان مثار؟ فسأل األنصاري قال ،مل أمسع كاليوم قط وهللا ما نبت قضيب إال كان له مثر :املنافق

فسله عن شراب  ،مل أمسع كاليوم قط :فقال املنافق .اللؤلؤ واجلوهر ،نعم :رسول هللا هل لتلك القضبان مثار؟ قال
من سقاه هللا  ،وأحلى من العسل ،أشد بياضا  من اللنب :شراب احلوض؟ قالاي رسول هللا ما  :احلوض؟ فقال األنصاري
 .«ومن حرمه مل يرو بعدها  ،منه شربة مل يظمأ بعدها

 .الدعاء :األو اه :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن املنذر والطرباين وأبو الشيخ عن 
قال رسول هللا صلى هللا  :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم وابن عدي والبيهقي وابن أيب حامت عن 

وأن الرجل ليصدق حىت يكتب  ،وأن الرب يهدي إىل اجلنة ،عليكم ابلصدق فأن الصدق يهدي إىل الرب» عليه وسلم 
وإن الرجل ليكذب  ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،الفجور وإايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل ،عند هللا صديقا  

 .«حىت يكتب عند هللا كذااب  
إن »  :رضي هللا عنه رفع احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه والبيهقي عن 

وإن الرب يهدي إىل  ،يهدي إىل الرب إن الصدق ،وال يعد الرجل ابنه مث ال ينجز له ،الكذب ال يصلح منه جد وال هزل
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ويقال للكاذب   ،إنه يقال للصادق صدق وبر ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،اجلنة
 .«ويكذب حىت يكتب عند هللا كذااب   ،وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند هللا صديقا   ،كذب وفجر

 
 س سورة يون

القدم هو العمل  :قال ﴾قدم صدق عند رهبم  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن 
مشى رسول هللا صلى هللا  :[ واآلاثر ممشاهم قال 12 :] يس ﴾ونكتب ما قدموا وآاثرهم  ﴿قال هللا  .الذي قدموا

 .«مكتوب  هذا أثر» مث قال  ،عليه وسلم بني اسطوانتني من مسجدهم
تكلم ربنا بكلمتني فصارت  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« قال  ابن مسعودعن » أخرج ابن مردويه 

 .» «ويعودان إىل اجلنة يوم القيامة  ،إحدامها مشسا  واألخرى قمرا  وكاان من النور مجيعا  
كانوا   :قال ابن مسعوديف قراءة  ﴾وما كان الناس إَل أمة واحدة فاختلفوا  ﴿وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك يف قوله 

 .على هدى
استتبعين النيب صلى هللا عليه وسلم فانطلقنا حىت أتينا موضعا  ال » رضي هللا عنه قال  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

نفرا  أتوا عليهم ثياب بيض طوال وقد أغفى  مث إن ،ندري ما هو؟ فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه يف حجري
لقد أعطى هذا العبد خريا  إن عينه  :فقالوا .فارعبت منهم :فقال عبد هللا رضي هللا عنه ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

مثله   :عضهمفقال ب .اضربوا له ونَ َتأوََّل حنن أو نضرب حنن وتَ َتَأوَّلون أنتم :مث قال بعضهم لبعض ،انئمة والقلب يقظان
 :قال اآلخرون .مث أرسل إىل الناس فمن مل أيت طعامه عذبه عذااب  شديدا   ،مث ابتىن بيتا  حصينا   ،كمثل سيد اختذ مأدبة

وهذا الداعي فمن اتبعه كان يف اجلنة ومن مل يتبعه  ،والطعام اجلنة ،وأما البنيان فهو اإِلسالم ،أما السيد فهو رب العاملني
رأيت كذا  :ما رأيت اي ابن أم عبد؟ فقلت :مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استيقظ فقال ،عذب عذااب  أليما  

 .«هم نفر من املالئكة  :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أهخِفَي علي مما قالوا شيء :وكذا! فقال
وأما الزايدة فالنظر إىل  ،أما احلسىن فاجلنة :رضي هللا عنه يف اآلية قال ابن مسعودابن أيب حامت والاللكائي عن وأخرج 
 .واما القرت فالسواد ،وجه هللا

ميثل هلم يوم القيامة ما  » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
هنالك تبلوا كل نفس  ﴿مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،من دون هللا فيتبعوهنم حىت يوردوهم النار كانوا يعبدون

 .« ﴾ما أسلفت 
 .هنالك تتبع :ابلتاء قال« هنالك تتلو » أنه كان يقرأ  .رضي هللا عنه ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 
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فالقرآن شفاء ملا يف  ،يف القرآن شفاءان القرآن والعسل :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
 .والعسل شفاء من كل داء ،الصدور

قال رسول هللا صلى هللا عليه  :رضي هللا قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول عن 
يضيء حسنهم أهل اجلنة   ،تة محراء يف رأس العمود سبعون ألف غرفةإن للمتحابني يف هللا تعاىل عمودا  من ايقو » وسلم 

فإذا أشرفوا عليها  ،انطلقوا بنا حىت ننظر إىل املتحابني يف هللا :يقول بعضهم لبعض ،كما تضيء الشمس أهل الدنيا
هؤالء مكتوب على جباههم  ،عليهم ثياب خضر من سندس ،أضاء حسنهم أهل اجلنة كما تضيء الشمس ألهل الدنيا

 .«املتحابون يف هللا 
هلم البشرى  ﴿سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قوله  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن » وأخرج ابن مردويه 

 .» «هي الرؤاي الصاحلة يراها املؤمن أو ترى له « قال  ﴾يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة 
 ابن مسعودويف حرف « ما أتيتم به سحر » يف حرف أيب بن كعب  :وأخرج ابن املنذر عن هرون رضي هللا عنه قال

 .«ما جئتم به سحر » رضي هللا عنه 
 .«فاليوم ننجيك بندائك » أنه قرأ  ابن مسعودوأخرج ابن األنباري عن 

» رضي هللا عنه  ابن مسعودبلغين أن يف حرف  :أخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي هللا عنه قال
 .«فهال كانت قرية آمنت 
إن يونس دعا قومه فلما أبوا أن » رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

وكانت األنبياء عليهم السالم إذا وعدت قومها  -مث خرج عنهم  .إنه أيتيكم يوم كذا وكذا :جييبوه وعدهم العذاب فقال
وخرجوا يعجبون إىل هللا  ،وبني السخلة وأوالدها ،فلما أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بني املرأة وولدها -عذاب خرجت ال

 :فمر به رجل فقال ،وقعد يونس يف الطريق يسأل عن اخلرب ،علم هللا منهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب
 .«وانطلق مغاضبا  يعين مراغما   .ىل قوم قد كذبتهمال أرجع إ :ما فعل قوم يونس؟ فحدثه مبا صنعوا فقال
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 سورة ه ود
من عمل سيئة كتبت  :قال ﴾ويؤت كل ذي فضل فضله  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

فإن عوقب ابلسيئة اليت كان عملها يف الدنيا بقيت له عشر  ،ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات ،عليه سيئة
هلك من  :مث يقول ،وإن مل يعاقب هبا يف الدنيا أخذت من احلسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات ،حسنات

 .غلب آحاده أعشاره
 ابن مسعودان عن وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلمي

إذا كان أجل أحدكم أبرض أتيحت له إليها حاجة حىت إذا بلغ » رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
 .«هذا ما استودعتين  :فتقول األرض يوم القيامة ،أقصى أثره منها فيقبض

 .﴾جمراها ومرساها  ﴿رضي هللا عنه أنه كان يقرأ  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور والطرباين عن 
 .«وامرأته قائمة وهو جالس »  ابن مسعوديف مصحف  :وأخرج ابن املنذر عن املغرية رضي هللا عنه قال

فاسر أبهلك بقطع من » رضي هللا عنه  ابن مسعوديف حرف  :وأخرج أبو عبيد وابن جرير عن هرون رضي هللا عنه قال
 .«الليل إال امرأتك 

اتنهى عن  :رضي هللا عنه فقالت ابن مسعودأن امرأة جاءت إىل  .مسروق رضي هللا عنهوأخرج ابن أيب حامت عن 
وما أريد أن أخالفكم  ﴿ما حفظت إذا  وصية العبد الصاحل  :فلعله يف بعض نسائك فقال :قالت .نعم :املواصلة؟ قال

 .﴾إىل ما أهناكم عنه 
خالدين فيها ما  ﴿آن آية أرجى ألهل النار من هذه اآلية ما يف القر  :وأخرج ابن املنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم قال

 .ليأتني عليها زمان ختفق أبواهبا ابن مسعودوقال  :قال ﴾دامت السماوات واْلرض إَل ما شاء ربك 
 :قال ﴾إن احلسنات يذهنب السيئات  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير وحممد بن نصر وابن مردويه عن 

 .الصلوات اخلمس
اي رسول هللا إين لقيت امرأة يف البستان فضممتها إيل وقبلتها  :قال رجل»  :قال ابن مسعودوأخرج ابن حبان عن 

وأقم الصالة  ﴿فأنزل هللا  ،وابشرهتا وفعلت هبا كل شيء إال أين مل أجامعها؟ فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه  ﴾سيئات ذلك ذكرى للذاكرين طريف النهار وزلفاا من الليل إن احلسنات يذهنب ال

 .«بل للناس كافة  :اي رسول هللا أله خاصة؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فقال عمر ،وسلم فقرأها عليه
شيخ وابن وأخرج أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو ال

فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له كأنه يسأل عن   ،أن رجال  أصاب من امرأة قبلة»  ابن مسعودحبان عن 
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اي رسول  :فقال ﴾وأقم الصالة طريف النهار وزلفاا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات  ﴿كفارهتا؟ فأنزلت عليه 
 .«يت هي ملن عمل هبا من أم :هللا أيل هذه؟ قال

إن هللا ال ميحو السيء ابلسيء ولكن السيء » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ابن مسعودوأخرج أمحد عن 
 .«ابحلسن 

الصلوات احلقائق كفارات ملا بينهن ما » موقوفا  والبزار والطرباين عنه مرفوعا  قال  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .«اجتنبت الكبائر 

مث حيرتقون فإذا صلوا  ،حيرتقون فإذا صلوا الظهر غسلت :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والطرباين يف الكبري عن 
 .حىت ذكر الصلوات كلهن ،مث حيرتقون فإذا صلوا املغرب غسلت ،العصر غسلت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

66 

 سورة يوس ف
لو قصصت  ،قالوا اي رسول هللا :رضي هللا عنه قال مسعودابن عن  ،وأخرج ابن مردويه من طريق عون بن عبد هللا

 .﴾حنن نقص عليك أحسن القصص  ﴿فنزلت  ،علينا
إمنا اشرتي  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر والطرباين واحلاكم وصححه

ونساؤهم  ،رجاهلم أنبياء ،وكان أهله حني أرسل إليهم مبصر ثلثمائة وتسعني إنساان   ،يوسف عليه السالم بعشرين درمها  
 .وهللا ما خرجوا مع موسى عليه السالم حىت بلغوا ستمائة ألف وسبعني ألفا   ،صديقات

واحلاكم وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ 
أكرمي  :العزيز حني تفرس يف يوسف فقال المرأته :أفرس الناس ثالثة :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وصححه

وأبو بكر حني استخلف  ،استأجره ،اي أبت :واملرأة اليت أتت موسى فقالت ألبيها ،مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا  
 .عمر

 .بنصب اهلاء والتاء وال يهمز ﴾هيت لك  ﴿أنه قرأ  ،رضي هللا عنه ابن مسعودوأخرج ابن جرير واحلاكم وصححه عن 
أعطي يوسف » رضي هللا عنه قال  ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ والطرباين

 .«وأمه ثلث احلسن 
رضي هللا  ابن مسعودعن  ،أبو الشيخ والطرباينوابن املنذر وابن أيب حامت و  ،وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول

 .وكانت املرأة إذا أتت حلاجة سرت وجهه خمافة أن تفتنت به ،كان وجه يوسف مثل الربق  :عنه قال
أويت يوسف عليه السالم وأمه ثلث  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين

 .يف الوجه والبياض وغري ذلك :حسن خلق اإلنسان
 ،عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك رضي هللا عنه ،وأخرج ابن األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء واخلطيب يف اترخيه

من  :فقال له عمر رضي هللا عنه ﴾ليسجننه حىت حني  ﴿مسع عمر رضي هللا عنه رجال  يقرأ هذا احلرف  :عن أبيه قال
ابن مث كتب إىل  ﴾ليسجننه حىت حني  ﴿فقال عمر رضي هللا عنه  .رضي هللا عنه ابن مسعود:لأقرأك هذا احلرف؟ قا

 .أما بعد ،سالم عليك :رضي هللا عنه مسعود
فإذا أاتك كتايب هذا فأقرئ الناس بلغة  ،وأنزله بلغة هذا احلي من قريش ،فإن هللا أنزل القرآن فجعله قرآان  عربيا  مبينا  

 .وال تقرئهم بلغة هذيل ،قريش
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ابن من طرق عن  ،وأخرج البخاري يف اترخيه وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن األنباري وأبو الشيخ وابن مردويه
وهللا لقد أخذهتا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أنه قرأ ] اين أراين أعصر عنبا  [ وقال ،رضي هللا عنه مسعود
 .هكذا

ما رأى  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،بن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخوأخرج ا
 ،إمنا كنا نلعب ومل نر شيئا   :فلما أو ل رؤايمها قاال ،إمنا حتاكما إليه ليجر اب علمه ،صاحبا سجن يوسف عليه السالم شيئا  

 .فصار األمر على ما عرب يوسف عليه السالم ،وقعت العبارة :يقول ﴾قضي اْلمر الذي فيه تستفتيان  ﴿فقال 
من أصبح »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال -عن أنس  ،وأخرج البيهقي يف الشعب وضعفه

ومن تضعضع لغين  .فإمنا يشكو هللا ،ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به .أصبح ساخطا  على ربه ،حزينا  على الدنيا
 .«فأبعده هللا  ،ومن أعطي القرآن فدخل النار .أحبط هللا ثلثي عمله ،لينال من دنياه

 .مرفوعا  مثله -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن  ،وأخرج البيهقي وضعفه
ا مصر ثالثة فأتو  ،كان أهله حني أرسل إليهم  :قال -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن  ،أخرج ابن املنذر وابن أيب حامت

يقات ،رجاهلم أنبياء ،وتسعني إنساان   حىت بلغوا ستمائة ألف  ،وهللا ما خرجوا مع موسى عليه السالم ،ونساؤهم ِصدِ 
 .وسبعني ألفا  

 - ابن مسعودوكان  :قال .هو يهودا ،البشري :قال -رضي هللا عنه  -عن سفيان  ،وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت
 .] وجاء البشري من بني يدي العري [ :يقرأ -رضي هللا عنه 

ابن قرأ على  :عن متيم بن حرام قالت ،وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر والطرباين وأبو الشيخ
 ﴿وقرأت عليه  .خمففة ،أتوه :فقال ﴾كل أتوه داخرين   ﴿القرآن فلم أيخذ علي إال حرفني  -رضي هللا عنه  - مسعود

وظن  ،من أميان قومهم أن يؤمنوا هلم ﴾استيأس الرسل  ﴿:خمففة قال ﴾كذبوا   ﴿:فقال ﴾وظنوا أهنم قد كذبوا 
 .﴾أهنم قد كذبوا  ﴿قومهم حني ابطأ األمر 

حفظت عن رسول هللا صلى هللا  :قال -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن مردويه من طريق أيب األحوص
 .خفيفة ﴾وظنوا أهنم قد كذبوا  ﴿يوسف عليه وسلم يف سورة 
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 سورةالرع د
 

 - ابن مسعودعن  ،عن أيب مالك وعن أيب صاحل من طريق مرة ،وأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ من طريق السدي
فمر السيل على رأسه من الرتاب والغثاء حىت  :قال .اآلية ﴾...فسالت أودية بقدرها ﴿يف قوله  -رضي هللا عنه 

وبقي املاء الذي ينتفع به  ،فضربته الريح فذهب الزبد جفاء إىل جوانبه فيبس فلم ينفع أحدا   ،استقر يف القرار وعليه الزبد
 ،هلهفكذلك الباطل يضمحل يوم القيامة فال ينفع أ ،فكما ذهب الزبد فلم ينفع .فشربوا منه وسقوا أنعامهم ،الناس

 .هذا مثل ضربه هللا .وكما نفع املاء فكذلك ينفع احلق أهله
رضي هللا  - ابن مسعودعن  ،وأخرج عبد الرزاق والفراييب وابن أيب شيبة وهناد وعبد بن محيد وابن املنذر وأبو الشيخ

 .يعين وسطها ،بطنان اجلنة :قال ﴾جنات عدن  ﴿يف قوله  -عنه 
ما دعا عبد قط  :قال -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن  ،وابن أيب الدنيا يف الدعاءوأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف 

ال إله إال أنت  ،اي ذا الطول ،اي ذا اجلالل واإِلكرام ،إال وسع هللا له يف معيشته؛ اي ذا املن وال مين عليه ،هبذه الدعوات
 ،يف أم الكتاب شقيا  فامح عين اسم الشقاء إن كنت كتبتين عندم ،ظهر الالجني وجار املستجريين ومأمن اخلائفني

فامح حرماين ويسر رزقي وأثبتين  ،وإن كنت كتبتين عندك يف أم الكتاب حمروما  مقرتا  علي  رزقي ،وأثبتين عندك سعيدا  
 .﴾ميحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب  ﴿فإنك تقول يف كتابك الذي أنزلت  ،عندك سعيدا  موفقا  للخري

اللهم إن كنت كتبتين يف  :أنه كان يقول -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير وابن املنذر والطرباين
فإنك متحو ما  ،فاحمين من األشقياء وأثبتين يف السعداء ،فأثبتين يف السعداء؛ وإن كنت كتبتين يف األشقياء ،السعداء

 .تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب
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 إبراهي مس ورة 
 

 -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن علقمة عن  ،وأخرج ابن أيب حامت والبيهقي يف شعب اإِلميان من طريق أيب ظبيان
أو  :فقال -رضي هللا عنه  -فذكرت هذا احلديث للعالء بن يزيد  :قال .واليقني اإِلميان كله ،الصرب نصف اإِلميان :قال

 .) إن يف ذلك آلايت للموقنني ( ﴾إن يف ذلك آلَيت لكل صبار شكور  ﴿ليس هذا يف القرآن 
من أعطي »  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول -رضي هللا عنه  - ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

؛ ألن هللا يقول ومن أعطي التوبة مل حيرم القبول ﴾لئن شكرمت ْلزيدنكم  ﴿الشكر مل حيرم الزايدة؛ ألن هللا تعاىل يقول 
 .« ﴾وهو الذي يقبل التوبة عن عباده  ﴿

وعادا  » أنه كان يقرؤها  -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن  ،أخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت
 .كذب النسابون  :قال« ومثودا  والذين من بعدهم ال يعلمهم إال هللا 

 ابن مسعودعن  ،عبيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه وأخرج عبد الرزاق والفراييب وأبو
عضوا على أانملهم غيظا  على  :ويف لفظ .عضوا عليها :قال ﴾فردوا أيديهم يف أفواههم  ﴿ -رضي هللا عنه  -

 .رسلهم
من يذهلل الشيطان كما يذلل  ،إن من الناس :قال -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن املنذر

 .أحدكم قعوده من اإِلبل
 .هي النخلة :قال ﴾كشجرة طيبة   ﴿يف قوله  ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر

 :فيقال له ،إن املؤمن إذا مات أجلس يف قربه :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير والطرباين والبيهقي يف عذاب القرب
مث قرأ  .فيوسع له يف قربه ويفرج له فيه .ونبيي حممد ،وديين اإِلسالم ،ريب هللا :ومن نبيك؟ فيقول ،وما دينك ،من ربك

 .اآلية ﴾...يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت ﴿
فيضيق عليه قربه ويعذب  .ال أدري :ومن نبيك؟ فيقول ،وما دينك ،من ربك :وإن الكافر إذا دخل قربه أجلس فقيل له

 .[ 124 :] طه ﴾ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا  ﴿مث قرأ ابن مسعود  .فيه
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوم على القرب بعدما   :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج سعيد بن منصور

اللهم ثب ت عند املسألة منطقه وال تبتله يف  ،اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره»  :فيقول ،يسو ى عليه
 .«قربه مبا ال طاقة به 
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فلو شاء أن يعذهبم أبشد  ،إن هلل على أهل النار منة :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب الدنيا والبيهقي
 .من النار لعذهبم

قال رسول هللا  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،املنذر والطرباين وابن مردويه والبيهقي يف البعثوأخرج البزار وابن 
مل يسفك فيها  ،أرض بيضاء كأهنا فضة»  :قال ﴾يوم تبدل اْلرض غري اْلرض  ﴿صلى هللا عليه وسلم يف قول هللا 

 .«دم حرام ومل يعمل فيها خطيئة 
 ،وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ يف العظمةوأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة 

تبدل األرض  :قال ﴾يوم تبدل اْلرض غري اْلرض  ﴿يف قوله  ابن مسعودعن  ،واحلاكم وصححه والبيهقي يف البعث
 .املوقوف أصح :البيهقيقال  .كأهنا سبيكة فضة مل يسفك فيها دم حرام ومل يعمل عليها خطيئة  ،أرضا  بيضاء

 .األرض كلها انر يوم القيامة :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
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 سورة احلجر
وانس من  ابن مسعودعن  ،عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة ،أخرج ابن أيب حامت من طريق السدي

ود  املشركون يوم بدر حني ضربت أعناقهم حني  :قالوا ﴾رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني  ﴿الصحابة يف قوله 
 .عرضوا على النار أهنم كانوا مؤمنني مبحمد صلى هللا عليه وسلم

هذا يف  :قال ﴾رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 .إذا رأوهم خيرجون من النار ،اجلهنميني

فيشفع فال يبقى يف النار إال من شاء هللا  ،يقوم نبيكم رابع أربعة :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .﴾رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني  ﴿فذلك قوله  ،من املشركني

حدثين اي رسول هللا عن السماء الدنيا » قال جرير بن عبد هللا  :هللا عنه قالرضي  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
مث رفعها وجعل  ،فإن هللا خلقها من دخان ،أما السماء الدنيا«  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .واألرض السفلى

 .»فظها من كل شيطان رجيم وح ،وزينها مبصابيح النجوم وجعلنا رجوما  للشياطني ،فيها سراجا  وقمرا  منريا  
ليس أحد أبكسب من أحد »  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ،رضي هللا عنه ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .«ولكن هللا يصرفه حيث شاء  ،وال عام أبمطر من عام

ما من عام أبمطر من »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .«وما نزلت قطرة من السماء وال خرجت من ريح إال مبكيال أو مبيزان  ،ولكن هللا يصرفه حيث يشاء من البلدان ،عام

رضي هللا عنه يف  ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واخلرائطي يف مكارم األخالق
 .فتلقح به السحاب فيدر  كما تدر اللقحة مث متطر ،يرسل هللا الريح فتحمل املاء :قال ﴾وأرسلنا الرَيح لواقح  ﴿قوله 

ابن عن  ،وأخرج الطيالسي والفراييب وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه والبيهقي يف شعب اإِلميان
واجلان  ﴿مث قرأ  ،ا اجلان جزء من سبعني جزءا  من انر جهنماليت خلق منه ﴾السموم  ﴿:رضي هللا عنه قال مسعود

 .﴾خلقناه من قبل من انر السموم 
رؤاي املؤمن جزء من سبعني »  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ،رضي هللا عنه ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

واجلان  ﴿وتال هذه اآلية « وهذه النار جزء من سبعني جزءا  من انر السموم اليت خلق منها اجلان  ،جزءا  من النبو ة
 .﴾خلقناه من قبل من انر السموم 

فما  ،تطلع الشمس من جهنم بني قرين شيطان :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور والطرباين عن 
 .حىت إذا كانت الظهرية فتحت أبواب النار كلها ،ب من أبواب النارترفع من السماء قصبة إال فتح هلا اب
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الفاجر الراجي »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول
 .«أقرب منها من العابد القنط  ،لرمحة هللا

 ﴾ولقد آتيناك سبعاا من املثاين  ﴿يف قوله  ابن مسعودعن  ،ويهوأخرج ابن الضريس وابن جرير وابن املنذر وابن مرد
 .سائر القرآن :قال ﴾والقرآن العظيم  ﴿فاحتة الكتاب  :قال

 .السبع الطول :قال ﴾ولقد آتيناك سبعاا من املثاين  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 

 س ورة النح ل
على  :قال ﴾وعلى هللا قصد السبيل  ﴿عن قتادة يف قوله  ،وابن أيب حامتوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر 

»  ابن مسعودعلى السبيل انكب عن احلق ويف قراءة  :قال ﴾ومنها جائر  ﴿هللا بيان حالله وحرامه وطاعته ومعصيته 
 .«ومنكم جائر 

قال رسول هللا  :قال ابن مسعودعن  ،قيوأخرج ابن أيب شيبة ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجة وابن مردويه والبيه
وال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال  ،ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب» «  :صلى هللا عليه وسلم

إن هللا مجيل حيب «  :الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا  ونعله حسنا ؟ فقال ،اي رسول هللا :فقال رجل .»ذرة من إميان 
 .» «الكرب من بطر احلق وغمص الناس  ،اجلمال

 .وقال البغي بدل الكرب ،إن الرجل مالك الرهاوي :وفيه ،رضي هللا عنه مثله ابن مسعودعن  ،وأخرج احلاكم وصححه
 .املتكربون جيعلون يوم القيامة يف توابيت من انر فتطبق عليهم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج عبد بن محيد

ذهب ثلثا مروءته  ،من خضع لغين ووضع له نفسه اعظاما  له وطمعا  فيما قبله :قال ابن مسعودبيهقي عن وأخرج ال
 .وشطر دينه

 .بضم الياء ﴾من يضل  ﴿بفتح الياء  ﴾فإن هللا َل يهدي  ﴿أنه قرأ  ،ابن مسعودأخرج أبو عبيد وابن املنذر عن 
ومن غرق قوم  ...أي وهللا :مث قال ،ذنوب ابن آدم قتلت اجلعل يف جحره :قال ابن مسعودوأخرج أمحد يف الزهد عن 

 .نوح عليه السالم
كاد اجلعل أن   :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي يف الشعب

 .﴾ولو يؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة  ﴿مث قرأ  ،يعذب يف جحره بذنب ابن آدم
 .السكر مخر :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج الفراييب وابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر
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والقرآن شفاء ملا  ،إن العسل فيه شفاء من كل داء :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير
 .يف الصدور

عليكم  :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه
 .العسل والقرآن :ابلشفاءين

قال رسول هللا صلى  :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن ماجه وابن مردويه واحلاكم وصححه والبيهقي يف شعب اإلميان
 .«عليكم ابلشفاءين العسل والقرآن »  :هللا عليه وسلم

أعوذ ابهلل من دعاء ال يسمع » كان دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن مردويه
ومن  .اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع ،ومن قلب ال خيشع ومن علم ال ينفع ومن نفس ال تشبع

وأعوذ بك  ،وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر ،وأعوذ بك من الكسل واهلرم والبخل واجلنب .لبطانةاخليانة فإهنا بئست ا
 .«من فتنة الدجال وعذاب القرب 

وأخرج الفراييب وسعيد بن منصور والبخاري يف اترخيه وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه والبيهقي يف 
 .قال احلفدة األختان ﴾بنني وحفدة  ﴿:يف قوله ابن مسعودعن  ،سننه

 .أنه قرأ خرب ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
وأخرج عبد الرزاق والفراييب وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وهناد بن السري وأبو يعلى وابن جرير وابن املنذر وابن أيب 

زدانهم عذاابا فوق العذاب  ﴿:يف قوله ابن مسعودعن  ،حامت والطرباين واحلاكم وصححه والبيهقي يف البعث والنشور
 .زيدوا عقارب هلا أنياب كالنخل الطوال :قال ﴾

 .أفاعي يف النار :قال ابن مسعودوأخرج هناد عن 
ولقد عملنا بعضا   ،إن هللا أنزل يف هذا الكتاب تبياان  لكل شيء :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت

 .﴾ونزلنا عليك الكتاب تبياانا لكل شيء  ﴿مث تال  .مما بني لنا يف القرآن
وابن الضريس يف فضائل القرآن وحممد بن  ،وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد

نه فيه علم فإ ،من أراد العلم فليتنو ر القرآن :قال ابن مسعودعن  ،نصر يف كتاب هللا والطرباين والبيهقي يف شعب اإلميان
 .األو لني واآلخرين

وقفوا عند عجائبه وحركوا  ،وال تنثروه نثر الدقل ،ال هتذوا القرآن كهذا الشعر :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .به القلوب

 .فمن دخل فيه فهو آمن ،إن هذا القرآن مأدبة هللا :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .فأشغلوها ابلقرآن وال تشغلوها بغريه ،إن هذه القلوب أوعية :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
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وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت  ،وحممد بن نصر يف الصالة ،وأخرج سعيد بن منصور والبخاري يف األدب
هللا  ﴿أعظم آية يف كتاب هللا تعاىل  :نه قالرضي هللا ع ابن مسعودعن  ،والطرباين واحلاكم وصححه يف شعب اإلميان

إن  ﴿ -اآلية اليت يف النحل  -[ وأمجع آية يف كتاب هللا للخري والشر  2 :] آل عمران ﴾َل إله إَل هو احلي القيوم 
 ومن يتق هللا جيعل له خمرجاا ويرزقه من حيث َل ﴿وأكثر آية يف كتاب هللا تفويضا   ﴾هللا أيمر ابلعدل واإلحسان 

 53 :] الزمر ﴾َي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم  ﴿[ وأشد آية يف كتاب هللا رجاء 3-2 :] الطالق ﴾حيتسب 
 .[ اآلية

وال تقيسوا  ،إايكم وأرأيت فإمنا هلك من كان قبلكم أبرأيت :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج سعيد بن منصور والطرباين
 .فإنه ثلث العلم ،ال أعلم :وإذا سئل أحدكم عما ال يعلم فليقل ﴾فتزل قدم بعد ثبوهتا  ﴿الشيء ابلشيء 

فيقول هللا عز  ،عسى رجل أن يقول إن هللا أمر بكذا وهنى عن كذا :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .كذبت  :فيقول هللا عز وجل له ،إن هللا حرم كذا وأحل كذا :ويقول .كذبت  :وجل له

والفراييب وسعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه واحلاكم  أخرج عبد الرزاق
الذي يطيع هللا  :فما القانت؟ قال :قالوا .الذي يعلم الناس اخلري :ما األمة؟ قال :أنه سئل ابن مسعودعن  ،وصححه

 .ورسوله
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 س ورة اإلسراء
والبزار والطرباين وابن مردويه وأبو نعيم يف الدالئل وابن عساكر من طريق علقمة رضي هللا وأخرج احلارث بن أيب أسامة 

أتيت ابلرباق فركبته إذا أتى على جبل »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،عنه
فسألت جربيل  ، أفضينا إىل أرض فيحاء طيبةمث ،فسار بنا يف أرض غمة منتنة ،ارتفعت رجاله وإذا هبط ارتفعت يداه

 :من هذا اي جربيل؟ فقال :فقلت ،فأتيت على رجل قائم يصلي ،تلك أرض النار وهذه أرض اجلنة :عليه السالم؟ قال
هذا أخوك  :من هذا معك؟ قال :فأتينا على رجل فقال ،فسمعنا صوات  وتذمرا   ،هذا أخوك عيسى عليه السالم فسران

هذا أخوك  :فقلت من هذا اي جربيل؟ قال ،سل ألمتك اليسر :فسلم ودعا ابلربكة وقال ، عليه وسلمحممد صلى هللا
 ،قد عرف حدته .نعم :أعلى ربه؟! قال :قلت ،على ربه عز وجل :قلت على من كان تذمره؟ قال ،موسى عليه السالم

 ،هذه شجرة أبيك إبراهيم عليه السالم ادن منها :ما هذا اي جربيل؟ قال :فقلت ،مث سران فرأيت مصابيح وضوءا  
فربطت الدابة ابحللقة اليت تربط هبا األنبياء  ،مث مضينا حىت أتينا بيت املقدس ،فرحب يب ودعا يل ابلربكة ،فدنوت منها

صليت ف ،من مسى هللا منهم ومن مل يسم ،مث دخلت املسجد فنشرت يل األنبياء عليهم الصالة والسالم ،عليهم السالم
 .«إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم  :هبم إال هؤالء الثالث

وأخرج سعيد بن منصور وأمحد وابن أيب شيبة وابن ماجه وابن جرير وابن املنذر واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
إبراهيم  ،يلة أسري يبلقيت ل»  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ،رضي هللا عنه ابن مسعودعن  ،يف البعث والنشور

فردوا أمرهم إىل  ،فقال ال علم يل هبا ،فردوا أمرهم إىل إبراهيم ،فتذاكروا أمر الساعة ،وموسى وعيسى عليهم السالم
وفيما عهد إيل  .فال يعلم هبا أحد إال هللا تعاىل ،أما وجبتها :فقال ،فردوا أمرهم إىل عيسى ،ال علم يل هبا :فقال ،موسى

حىت أن احلجر  ،فيهلكه هللا إذا رآين ،فإذا رآين ذاب كما يذوب الرصاص ،ومعي قضيبان ،أن الدجال خارج ،ريب
فعند ذلك  ،مث يرجع الناس إىل بالدهم وأوطاهنم ،فيهلكهم هللا ،فتعال فاقتله ،إن حتيت كافرا   ،اي مسلم :والشجر يقول

ال ميرون على ماء  ،ال أيتون على شيء إال أهلكوه ،دهمفيطأون بال ،خيرج أيجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون
 ،حىت جتيف األرض من ننت رحيهم ،فيهلكهم ومييتهم ،فيشكوهنم فأدعو هللا تعاىل عليهم ،مث يرجع الناس إيل ،إال شربوه

كاحلامل   أن الساعة ،ففيما عهد إيلَّ ريب إن كان كذلك .فيجرتف أجسادهم حىت يقذفهم يف البحر ،فينزل هللا املطر
 .«املتم ال يدري أهلها مىت تفجؤهم بوالدهتا ليال  أو هنارا  

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج الرتمذي وحسنه والطرباين وابن مردويه
وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة عذبة املاء وأهنا  ،أقرئ أمتك مين السالم ،اي حممد :فقال ،لقيت إبراهيم ليلة أسري يب» 

 .«سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل  :قيعان وأن غراسها
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ملا أسري برسول هللا صلى هللا عليه  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج مسلم والرتمذي والنسائي وابن مردويه
وإليها  ،يعرج به من األرواح حىت يقبض منها :ويف لفظ ،فانتهى إىل سدرة املنتهى وإليها ينتهي ما يصعد به ،وسلم

 .غشيها فراش من ذهب :[ قال 16 :] النجم ﴾إذ يغشى السدرة ما يغشى  ﴿ينتهي ما يهبط من فوقها حىت يقبض 
وغفر ملن ال يشرك ابهلل شيئا  من  ،يم سورة البقرةوخوات ،الصلوات اخلمس -صلى هللا عليه وسلم  -وأعطي رسول هللا 

 .أمته املقحمات
 ،وعن مرة اهلمداين ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،عن أيب مالك وأيب صاحل ،وأخرج ابن أيب حامت من طريق السدي

أتى جربيل النيب صلى هللا عليه  :قال .اآلية ﴾سبحان الذي أسرى بعبده  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله ابن مسعودعن 
فنفرت  ،فمر أبيب سفيان يف بعض الطريق وهو حيتلب انقة ،فسار به إىل بيت املقدس ،فحمله على الرباق ،وسلم مبكة

 ،فذهب إىل بعض املياه فطلبوه ،وَندَّ مجل هلم أورق ،فسب أبو سفيان من نفرها ،من حس الرباق فأهرقت اللنب
هؤالء أهل بيت من  :ما هذا الريح فقال -عليه السالم  -فسأل جربيل  ،عليه من ريح املسك ومر بواد فنفخ ،فأخذوه

 .حرقوا ابلنار يف هللا عز وجل ،املسلمني
لتفسدن يف اْلرض  ﴿إن هللا عهد إىل بين إسرائيل يف التوراة  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير

 .﴾مرتني 
 ﴿فبعث اجلنود وكانت أساورته ألف فارس  ،فبعث هللا عليهم ملك النبط ،قتل زكراي عليه السالم :فكان أو ل الفساد

وتلطف حىت دخل  ،إمنا خرج يستطعم ،وخرج فيهم خبتنصر يتيما  مسكينا   ،فتحصنت بنو إسرائيل ﴾فهم أولو أبس 
فخرج خبتنصر  ،الرعب بذنوبنا ما أرادوا قتالنالو يعلم عدو ان ما قذف يف قلوبنا من  :فأتى جمالسهم وهم يقولون ،املدينة

فإذا جاء وعد أوَلمها بعثنا عليكم عباداا لنا  ﴿:فرجعوا وذلك قول هللا ،حني مسع ذلك منهم وأشد القيام على اجليش
 .اآلية ﴾أويل أبس شديد 

مث رددان لكم الكرة  ﴿:فذلك قوله ،فاستنقذوا ما يف أيديهم ،فأصابوا منهم ،مث أن بين إسرائيل جتهزوا فغزوا النبط
 .اآلية ﴾عليهم 

إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني  ﴿رضي هللا عنه أنه كان يتلو كثريا   ابن مسعودوأخرج احلاكم عن 
 .خفيف ﴾

قد أمروا بين  كنا نقول للحي إذا كثروا يف اجلاهلية  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج البخاري وابن مردويه
 .فالن
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 :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن مردويه
«  :مث أي؟ قال :قلت» الصالة على وقتها » «  :أي العمل أحب إىل هللا؟ قال -صلى هللا عليه وسلم  -سألت النيب 

 .» «مث اجلهاد يف سبيل هللا «  :مث أي؟ قال :قلت» مث بر الوالدين 
والنظر إىل  ،والنظر إىل الكعبة عبادة ،النظر إىل الوالد عبادة :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج البيهقي
 .والنظر إىل أخيك؛ حبا  له يف هللا عبادة ،املصحف عبادة

وإن  ،إين رجل موسر ،اي رسول هللا»  :نه أن أعرابيا  قالرضي هللا ع ابن مسعودعن  ،وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان
أمك وأابك «  :فأيهم أوىل بصليت؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يل أما  وأاب  وأختا  وأخا  وعما  وعمة وخاال  وخالة

 .» «وأختك وأخاك وأدانك أدانك 
األدب وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وأخرج الفراييب وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة والبخاري يف 

 :قال ﴾وَل تبذر تبذيراا  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله ابن مسعودعن  ،واحلاكم وصححه والبيهقي يف شعب اإلميان
 .إنفاق املال يف غري حقه ،التبذير

نتحدث أن التبذير  -صلى هللا عليه وسلم  -كنا أصحاب حممد   :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير
 .النفقة يف غري حقه
إن أمي  :صلى هللا عليه وسلم فقال -جاء غالم إىل النيب »  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير

فجلس يف  ،فخلع قميصه فدفع إليه ،فتقول لك اكسين قميصك :قال« ما عندان اليوم شيء  :تسألك كذا وكذا؟ فقال
 .اآلية ﴾وَل جتعل يدك مغلولة  ﴿فأنزل هللا » البيت حاسرا  

ما عال من »  :قال رسول هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد والبيهقي
 .«اقتصد 

»  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هللا عنه قال رضي ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وأبو داود وابن ماجة
 .«أعق الناس قتلة أهل اإلميان 

ما صيد من طري يف السماء وال مسك »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج عن 
 .«يف املاء حىت يدع ما افرتض هللا عليه من التسبيح 

نعد اآلايت  -كنا أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم   :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،مردويهوأخرج النسائي وابن 
اطلبوا من معه »  :ليس معنا ماء فقال لنا -بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .وأنتم تعدوهنا ختويفا   ،بركة

حي على الطهور »  :مث قال .اء خيرج من بني أصابعهفجعل امل ،فأيت مباء فوضعه يف إانء مث وضع يده فيه« فضل ماء 
 .كنا نسمع صوت املاء وتسبيحه وهو يشرب  :قال عبد هللا .فشربنا منه« املبارك والربكة من هللا 
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كنا أنكل مع النيب صلى هللا عليه وسلم فنسمع تسبيح   :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج أبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه
 .لالطعام وهو يؤك

أخرج عبد الرزاق والفراييب وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت 
قل ادعوا الذين زعمتم  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله ابن مسعودعن  ،والطرباين واحلاكم وابن مردويه وأبو نعيم يف الدالئل

فأسلم النفر  ،كان نفر من اإلنس يعبدون نفرا  من اجلن  :قال ﴾من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وَل حتويالا 
 .كالمها ابلياء  ﴾أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة  ﴿فأنزل هللا  ،ومتسك اإلنسيون بعبادهتم ،من اجلن

نزلت هذه اآلية يف  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،ه وأبو نعيم والبيهقي معا  يف الدالئلوأخرج ابن جرير وابن مردوي
 .والنفر من العرب ال يشعرون بذلك ،فأسلم اجلنيون ،نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا  من اجلن

 ،كانت قبائل من العرب يعبدون صنفا  من املالئكة يقال هلم اجلن  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير
 .اآلية ﴾أولئك الذين يدعون  ﴿فأنزل هللا  ،ويقولون هم بنات هللا

إن هللا خيو ف الناس مبا  :قال ﴾وما نرسل ابآلَيت إَل ختويفاا  ﴿:عن قتادة رضي هللا عنه يف قوله ،وأخرج ابن جرير
رضي هللا عنه  ابن مسعودذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد  .أو يرجعون ،أو يذكرون ،شاء من آايته لعلهم يعتبون

 .إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه ،اي أيها الناس :فقال
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه 

 :إذا غربت الشمس :تقول العرب .غروهبا :دلوك الشمس :رضي هللا عنه قال ن مسعودابعن  ،وابن مردويه من طرق
 .دلكت الشمس

أاتين جربيل عليه السالم »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
 .«لدلوك الشمس حني زالت فصلى يب الظهر 

 .العشاء اآلخرة :قال ﴾إىل غسق الليل  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله مسعودابن وأخرج الطرباين عن 
 .بدو الليل ﴾غسق الليل  ﴿:رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

يتدارك احلرسان من  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر والطرباين
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر   ﴿اقرؤوا إن شئتم  ،حارس الليل وحارس النهار عند صالة الصبح ،مالئكة هللا تعاىل

 .تنزل مالئكة الليل ومالئكة النهار :مث قال ﴾كان مشهوداا 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ،رضي هللا عنه ابن مسعودعن  ،وأخرج أمحد وابن جرير وابن املنذر واحلاكم وابن مردويه

فيكون أول من  ،ذلك إذا جيء بكم حفاة عراة غرال   :وما املقام احملمود؟ قال :قيل .إين ألقوم املقام احملمود«  :قال
مث أوَتى  .مث يقعد مستقبل العرش ،فيؤتى بريطتني بيضاوين فيلبسهما .اكسوا خليلي :فيقول ،يكسى إبراهيم عليه السالم
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مث يفتح هنر من الكوثر إىل احلوض  ،فيغبطين به األولون واآلخرون ،أحدبكسوة فألبسها فأقوم عن ميينه مقاما  ال يقومه 
«. 

 ،أيذن هللا تعاىل يف الشفاعة :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه
مث يقوم عيسى أو موسى عليهما  ،مث يقوم إبراهيم خليل هللا عليه الصالة والسالم ،فيقوم روح القدس جربيل عليه السالم

وهو املقام احملمود الذي  ،ال يشفع أحد بعده أكثر مما شفع ،مث يقوم نبيكم صلى هللا عليه وسلم واقفا  ليشفع ،السالم
 .﴾عسى أن يبعثك ربك مقاماا حمموداا  ﴿:قال هللا

ذلك يوم ينزل هللا  :ما املقام احملمود؟ قال ،اي رسول هللا :قيل«  :رضي هللا عنه قال ودابن مسعوأخرج الديلمي عن 
 .»فيئط كما يئط الرحل اجلديد من تضايقه  ،تعاىل عن عرشه

رضي هللا  ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن جرير وابن املنذر وابن مردويه
فجعل يطعنها بعود يف يده  ،دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب :عنه قال

 49 :] سبأ ﴾وجاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد  ﴾﴿جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاا  ﴿:ويقول
]. 

وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا   وأخرج أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن جرير وابن املنذر
كنت أمشي مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف خرب املدينة وهو متكئ   :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،يف الدالئل

اي  :فسألوه فقالوا .ال تسألوه :وقال بعضهم .سلوه عن الروح :فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض ،على عسيب
ويسألونك عن الروح قل الروح من  ﴿وظننت أنه يوحى إليه فأنزل هللا  ،ما الروح؟ فما زال يتوكأ على العسيب ،دحمم

 .﴾أمر ريب وما أوتيتم من العلم إَل قليالا 
 ﴾وما أوتيتم من العلم إَل قليالا  ﴿أنه بلغه أن رجلني اختلفا يف هذه اآلية  ،وأخرج ابن أيب حامت عن يزيد بن زايد

 ابن مسعودفانطلق أحدمها إىل  .بل إنه حممد صلى هللا عليه وسلم :إمنا أريد هبا أهل الكتاب وقال اآلخر :فقال أحدمها
وأي العلم ليس يف سورة البقرة؟ إمنا أريد هبا أهل  :فقال .بلى :ألست تقرأ سورة البقرة؟ فقال :رضي هللا عنه فسأله فقال

 .الكتاب
وابن مردويه  ،أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه وأخرج سعيد بن منصور وابن

كيف يرفع وقد أثبته هللا يف قلوبنا وأثبتناه   :قيل .إن هذا القرآن سريفع :قال ابن مسعودعن  ،والبيهقي يف شعب اإلميان
فتصبحون  ،ة يف قلب وال مصحف إال رفعتيسرى عليه يف ليلة واحدة فال يرتك منه آي :!؟ قال ...يف املصاحف

 .﴾ولئن شئنا لنذهنب ابلذي أوحينا إليك  ﴿مث قرأ  .وليس فيكم منه شيء
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ليسرَينَّ على القرآن يف ليلة فال يرتك آية يف  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف
 .مصحف أحد إال رفعت

فال يبقى يف  ،يسرى على القرآن ليال  فيذهب به من أجواف الرجال :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .األرض منه شيء

فإنه ال تقوم الساعة  ،اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج البيهقي يف شعب اإِلميان
 ،يعدى عليه ليال  فريفع من صدورهم :!؟ قال ....لناسفكيف مبا يف صدور ا ،هذه املصاحف ترفع :قالوا .حىت يرفع

 .مث يقعون يف الشعر ،لكأان كنا نعلم شيئا   :فيصبحون فيقولون
 
 

 س ورة الكهف
 .مل خيافت من أمسع أذنيه :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير

هي يف  :قال ﴾وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إَل هللا  ﴿عن قتادة رضي هللا عنه  ،وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت
 .فهذا تفسريها ،وما يعبدون من دون هللا :ابن مسعودمصحف 

« وقالوا لبثوا يف كهفهم »  ابن مسعودعن قتادة يف حرف  ،وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت
 .﴾قل هللا أعلم مبا لبثوا  ﴿:أال ترى أنه قال .إمنا قاله الناس ،يعين .اآلية

أنه سئل عن املهل فدعا  ابن مسعودعن  ،وأخرج هناد وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين
غري أن  ،ولونه لون السماء ،هذا أشبه شيء ابملهل الذي هو شراب أهل النار :قال .فإذا به قلما ذاب ،بذهب وفضة

 .را  من هذاشراب أهل النار أشد ح
عن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى هللا  ،رضي هللا عنه ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن مردويه واخلطيب والديلمي من طرق

 ،إال بقوة هللا ،أنه ال حول عن معصية هللا ﴾َل حول وَل قوة إَل ابهلل  ﴿أخربين جربيل أن تفسري »  :عليه وسلم قال
 .«إال بعون هللا  ،وال قوة على طاعة هللا

وإال فإمنا هي استهانة  ،فليصل إذا خال مثلها ،من صلى صالة والناس يرونه :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .يستهني هبا ربه
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 رميس ورةم
 
 

واهلاء من  ،هو اهلجاء املقطع الكاف من امللك ﴾كهيعص   ﴿وانس من الصحابة  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
 .والصاد من املصو ر ،والياء والعني من العزيز ،هللا

كان آخر أنبياء بين إسرائيل زكراي بن إدريس من ذرية يعقوب دعا ربه   :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج احلاكم وصححه
نبوة  ﴾يرثين ويرث  ﴿وهم العصبة  ﴾خفت املوايل من ورائي  ﴿:إىل قوله ﴾رب إين وهن العظم مين  ﴿:قال ،سرا  

جاءه  ،فلما مسع النداء ﴾إن هللا يبشرك بغالم امسه حيىي  ﴿وهو جربيل  ﴾فنادته املالئكة  ﴾﴿آل يعقوب  ﴿
أىن  ﴿:فشك وقال ،إمنا هو من الشيطان يسخر بك ،إن الصوت الذي مسعت ليس من هللا ،اي زكراي :الشيطان فقال

قد خلقتك من قبل ومل  ﴿:! قال هللا ﴾وقد بلغين الكرب وامرأيت عاقر  ﴿من أين يكون؟  :يقول ﴾يكون يل غالم 
 .﴾تك شيئاا 

 ،ومل يسلم اآلخر ،فسلم أحدمها ،فجاء رجالن ابن مسعودكنت عند   :عن حارثة بن مضرب قال ،وأخرج ابن أيب حامت
بئس ما قلت!  :فقال عبد هللا .إنه نذر صوما  ال يكلم اليوم إنسيا   :ما لصاحبك مل يسلم؟ قال :فقال القوم .مث جلسا

 -وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غري زوج إال زان  -ليكون عذرا  هلا إذا سئلت؟  ،فقالت ذلك ،إمنا كانت تلك املرأة
 .فتكلم وأمر ابملعروف وإنه عن املنكر فإنه خري لك

 :قال ﴾وجعلين مباركاا أين ما كنت  ﴿عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ودابن مسععن  ،وأخرج ابن عدي وابن عساكر
 .معلما  ومؤداب  

 ﴾وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي اْلمر  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه
مث ينادي  ،أييت املوت يف صورة كبش أملح حىت يوقف بني اجلنة والنار ،إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار :قال

وال يبقى أحد يف عليني وال يف أسفل درجة من اجلنة إال  ،هذا املوت الذي كان مييت الناس يف الدنيا ،مناد اي أهل اجلنة
بقى أحد يف ضحضاح من النار وال فال ي ،هذا املوت الذي كان مييت الناس يف الدنيا ،مث ينادي اي أهل النار ،نظر إليه

واي أهل  .هو اخللود أبد اآلبدين ،مث ينادي اي أهل اجلنة ،مث يذبح بني اجلنة والنار ،أسفل درك من جهنم إال نظر إليه
ويشهق أهل النار شهقة لو كان  ،فيفرح أهل اجلنة فرحة لو كان أحد ميتا  من فرحة ماتوا ،النار هو اخللود أبد اآلبدين

 .إذا ذبح املوت :يقول ﴾وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي اْلمر  ﴿:فذلك قوله ،يتا  من شهقة ماتواأحد م
 .إدريس هو إلياس :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب حامت بسند حسن
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ليس إضاعتها  :قال ﴾فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
 .ولكن إضاعتها إذا مل يصلها لوقتها ،تركها قد يضيع اإلنسان الشيء وال يرتكه

وأخرج الفراييب وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه 
الغي هنر أو واد يف جهنم من قيح  :قال ﴾فسوف يلقون غياا  ﴿:يف قوله ابن مسعودعن  ،والبيهقي يف البعث من طرق

 .بعيد القعر خبيث الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات
حىت إذا تكاملت العدة أاثرهم  ،حيشر األو ل على اآلخر :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب حامت والبيهقي يف البعث

 .﴾عتياا  ﴿:إىل قوله ﴾فوربك لنحشرهنم  ﴿ قرأ مث ،مث بدأ ابألكابر فاألكابر جرما   ،مجيعا  
وهو  .ما عنده :قال ﴾ونرثه ما يقول  ﴿:عن قتادة رضي هللا عنه يف قوله ،وأخرج عبد الرزاق وابن املنذر وابن أيب حامت

 .ال مال له وال ولد ﴾ونرثه ما عنده وأيتينا فرداا  ﴿ابن مسعوديف حرف  ﴾ْلوتني ماَلا وولداا  ﴿:قوله
إَل من اختذ عند  ﴿أنه قرأ  ابن مسعودعن  ،ابن أيب شيبة وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه وأخرج

 .فال يقوم إال من قال هذا يف الدنيا ،من كان له عندي عهد فليقم»  :إن هللا يقول يوم القيامة :قال ﴾الرمحن عهداا 
والشهادة إين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا إنك أن تكلين إىل نفسي قولوا اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب 

وإين ال أثق إال برمحتك فاجعله يل عندك عهدا  تؤديه إيل يوم القيامة إنك ال ختلف  ،تقربين من الشر وتباعدين من اخلري
 .«امليعاد 

أيب حامت وأبو الشيخ يف العظمة والطرباين وأخرج ابن املبارك وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وأمحد يف الزهد وابن 
هل مر بك اليوم  ،إن اجلبل لينادي اجلبل ابمسه اي فالن :قال ابن مسعودعن  ،والبيهقي يف شعب اإلميان من طريق عون

 ﴿وقرأ  .وال يسمعن اخلري؟! هي للخري امسع ،أفيسمعن الزور إذا قيل :قال عون .استبشر ،أحد ذكر هللا؟ فإذا قال نعم
 .اآلايت ﴾وقالوا اختذ الرمحن ولداا 

 .ابلياء ﴾تكاد السماوات يتفطرن  ﴿ابن مسعوديف قراءة  :عن هرون قال ،وأخرج ابن املنذر
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 سورة ط ه
 

 ﴿مفتوحة فأخذها عليه عبدهللا  ﴾طه  ﴿ابن مسعودقرأ رجل على  :عن زر قال ،وأخرج ابن مردويه واحلاكم وصححه
 -صلى هللا عليه وسلم  -هكذا قرأها النيب  :فقال عبد هللا .إهنا مبعىن ضع رجلك :مكسورة فقال له الرجل ﴾طه 

 .وهكذا أنزهلا جربيل
رضي  -فحضرت الصالة فقال أبو موسى  ،أتى أاب موسى األشعري منزله ابن مسعودعن علقمة؛ أن  ،وأخرج الطرباين

فتقدم أبو  ،فإمنا أتيناك يف منزلك ،بل تقدم أنت .ال :قال .ك أقدم سنا  وأعلمفإن ،تقدم اي أاب عبد الرمحن -هللا عنه 
مل خلعت نعليك؟ أابلواد املقدس  -رضي هللا عنه  - :ابن مسعودفلما صلى قال له  ،موسى رضي هللا عنه فخلع نعليه

 .أنت؟ لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف اخلفني والنعلني
ليس من أهل السموات واألرض أحد إال وقد أخفى هللا عنه علم  :عن السدي رضي هللا عنه قال ،أيب حامتوأخرج ابن 

أكتمها من اخلالئق حىت لو استطعت أن  :يقول .«أكاد أخفيها عن نفسي »  ابن مسعودوهي يف قراءة  ،الساعة
 .أكتمها من نفسي لفعلت

أي  ،رب :قال ،ملا بعث هللا موسى إىل فرعون :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن أيب حامت بسند جيد
 .واحلي بعد كل شيء ،احلي قبل كل شيء ،تفسري ذلك :قال األعمش .قل أهيا شرا  هيا :شيء أقول؟ قال

 .اللهم زدين إمياان  وفقها  ويقينا  وعلما   :أنه كان يدعو :ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد عن 
إذا حدثتكم حبديث أنبأتكم  :قال ابن مسعودعن  ،خرج ابن أيب حامت والطرباين والبيهقي يف كتاب عذاب القربوأ

من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبته  :إن املؤمن إذا وضع يف قربه أجلس فيه فيقال له ،بتصديق ذلك من كتاب هللا
 ﴿مث قرأ عبد هللا  .فيوسع له يف قربه ويرو ح له فيه .هللا عليه وسلمونبيي حممد صلى  ،وديين اإلسالم ،ريب هللا :هللا فيقول

من  :فإذا مات الكافر أجلس يف قربه فيقال له ﴾يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة 
ومن أعرض عن ذكري  ﴿:مث قرأ .فيضيق عليه قربه ويعذب فيه :قال .ال أدري :ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول

 .﴾فإن له معيشة ضنكاا 
 :قال ﴾فإن له معيشة ضنكاا  ﴿:يف قوله ابن مسعودعن  ،وأخرج هناد وعبد بن محيد وابن املنذر والطرباين والبيهقي

 .عذاب القرب
 .مثله ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والبيهقي عن 
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 سورة اْلنبياء
جياء ابلناس يوم القيامة إىل امليزان  :قال ابن مسعودعن  ،والبيهقي يف البعثوأخرج ابن أيب شيبة وأمحد يف الزهد 

 .فيتجادلون عنده أشد اجلدال
أال خترج معنا؟  ،اي إبراهيم :ملا خرج قوم إبراهيم إىل عيدهم مروا عليه فقالوا :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

فلما  ،فسمعه انس منهم ﴾اتهلل ْلكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين  ﴿:وقد كان ابألمس قال ،إين سقيم :قال
مث ربط يف  ،أال أتكلون؟ فكسرها إال كبريهم :خرجوا انطلق إىل أهله فأخذ طعاما  مث انطلق إىل آهلتهم فقر به إليهم فقال

وإذا كبريهم يف يده الذي كسر  ،فلما رجع القوم من عيدهم دخلوا فإذا هم آبهلتهم قد كسرت ،يده الذي كسر به آهلتهم
 .مسعنا فىت يذكرهم ﴾اتهلل ْلكيدن أصنامكم  ﴿:من فعل هذا آبهلتنا؟ فقال الذين مسعوا إبراهيم قال :قالوا ،به األصنام

 .فجادهلم عند ذاك إبراهيم
وداود وسليمان إذ  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله ابن مسعودعن  ،البيهقي يف سننهو  وأخرج ابن جرير وابن مردويه واحلاكم

فقضى داود ابلغنم  ،كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم  :قال ﴾حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
تدفع الكرم إىل صاحب الغنم فيقوم عليه  :وما ذاك؟ قال :أغري هذا اي نيب هللا؟ قال :فقال سليمان ،لصاحب الكرم

حىت إذا عاد الكرم كما كان دفعت الكرم لصاحبه  ،حب الكرم فيصيب منهاوتدفع الغنم إىل صا ،حىت يعود كما كان
 .﴾ففهمناها سليمان  ﴿:فذلك قوله .ودفعت الغنم إىل صاحبها

 .اعرضها علي :ذكر عند النيب صلى هللا عليه وسلم رقية احلية فقال»  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين والديلمي عن 
 .«هذه مواثيق أخذها سليمان على اهلوام وال أرى هبا أبسا   :فقال .ية ملحة حبر قفطافعرضها عليه بسم هللا شجنية قرن

 ﴿:أن مروان قال يف هذه اآلية ابن مسعودبلغ  :عن الضحاك قال ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر والطرباين
 .بل أويت أبعياهنم ومثلهم معهم :ابن مسعودفقال  ،أويت أبهل غري أهله :قال ﴾وآتيناه أهله ومثلهم معهم 

 ابن مسعودعن  ،وابن أيب حامت واحلاكم وصححه ،وأخرج أمحد يف الزهد وابن أيب الدنيا يف كتاب الفرج بعد الشدة
 .ظلمة الليل وظلمة بطن احلوت وظلمة البحر :قال ﴾فنادى يف الظلمات  ﴿رضي هللا عنه 

قال رسول هللا صلى هللا عليه  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،دويهوأخرج عبد بن محيد والبخاري والنسائي وابن مر 
 .«ال يقولن أحدكم أان خري من يونس بن مىت »  :وسلم

فإذا هم من اْلجداث إىل رهبم  ﴿:مثل قوله ،ابجليم والثاء« من كل جدث » أنه قرأ  ابن مسعودوأخرج احلاكم عن 
 .[ وهي القبور 51 :] يس ﴾ينسلون 
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ابن عن  ،ابن أيب شيبة وأمحد وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي يف البعثوأخرج 
 :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ،مسعود

فردوا  ،ال علم يل هبا :فقال ،فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إىل إبراهيم ،لقيت ليلة أسري يب إبراهيم وموسى وعيسى» 
وفيما عهد  ،أما وجبتهُّا فال يعلم هبا أحد إال هللا :فردوا أمرهم إىل عيسى فقال ،ال علم يل هبا :أمرهم إىل موسى فقال

حىت أن احلجر  ،فإذا رآين ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه هللا إذا رآين ،إيل  ريب أن الدجال خارج ومعي قضيبان
مث يرجع الناس إىل بالدهم ال أيتون على شيء إال  ،فيهلكهم هللا .إن حتيت كافرا  فتعال فاقتله ،اي مسلم :والشجر يقول

مث رجع الناس يشكوهنم فأدعو هللا عليهم فيهلكهم ومييتهم حىت جتري األرض من  ،وال ميرون على ماء إال شربوه ،أهلكوه
إذا كان ذلك أن الساعة   ،وفيما عهد إيل ريب .البحروينزل هللا املطر فيجرتف أجسادهم حىت يقذفهم يف  ،ننت رحيهم

فوجدت تصديق ذلك يف كتاب  :ابن مسعودقال  .«كاحلامل املتم ال يدري أهلها مىت تفجأهم بوالدهتا ليال  أو هنارا  
مجيع الناس  :قال .اآلية ﴾حىت إذا فتحت أيجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقرتب الوعد احلق  ﴿:هللا

 .ان كانوا جاؤوا منه يوم القيامة فهو حدبمن مك
 ﴿ابن مسعودمث قرأ  .خيرج أيجوج ومأجوج فيموجون يف األرض فيفسدون فيها :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

 ،مث يبعث هللا عليهم دابة مثل النغف فتلج يف أمساعهم ومناخرهم فيموتون منها :قال ﴾وهم من كل حدب ينسلون 
 .فتننت األرض منهم فريسل هللا ماء فيطهر األرض منهم

ابن عن  ،والطرباين والبيهقي يف البعث ،وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت وابن أيب الدنيا يف صفة النار
ن حديد فيها مسامري م ،جعلوا يف توابيت من حديد انر ،إذا بقي يف النار من خيلد فيها :رضي هللا عنه قال مسعود

مث قذفوا يف أسفل اجلحيم فما يرى أحدهم أنه يعذب يف النار  ،مث جعلت تلك التوابيت يف توابيت من حديد ،انر
 .﴾هلم فيها زفري وهم فيها َل يسمعون  ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعودمث قرأ  .غريه
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 سورة احل ج

 
 .﴾وترى الناس سكارى وما هم بسكارى  ﴿أنه كان يقرأ  ،وأخرج سعيد بن منصور عن حذيفة

 .أنه كان يقرأ كذلك ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور عن 
النطفة إذا استقرت يف الرحم أخذها  :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول وابن أيب حامت

مل تكن نسمة وقذفتها الرحم دما ؛ وإن  ،خملقة أم غري خملقة؟ فإن قيل غري خملقة ،اي رب :ملك من األرحام بكفه فقال
أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ ما األجل وما األثر وما الرزق؟ وأبي أرض متوت؟ فيقال  ،اي رب :قيل خملقة قال

فإنك ستجد فيه قصة  ،م  الكتاباذهب إىل أ :فيقال له .هللا :من رازقك؟ فتقول :فيقال .هللا :من ربك؟ فتقول :للنطفة
حىت إذا جاء أجلها ماتت فدفنت يف ذلك  ،فتخلق فتعيش يف أجلها وأتكل يف رزقها وتطأ يف أثرها :قال .هذه النطفة

 .»املكان 
خملقة أو غري خملقة؟  ،اي رب :بعث هللا ملكا  فقال ،إذا وقعت النطفة يف الرحم :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

أذكر أم أنثى؟ وما رزقها؟ وما  ...فما صفة هذه النطفة ،اي رب :فإن قال غري خملقة جمها الرحم دما ؛ وإن قال خملقة قال
فال يزال  ،فينطلق فينسخها .انطلق إىل أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة :أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ فيقال له

 .ر صفتهامعه حىت أييت على آخ
وأخرج الفراييب وسعيد بن منصور وابن راهويه وأمحد وعبد بن محيد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن املنذر وابن أيب 

لو أن  :قال ﴾ومن يرد فيه إبحلاد بظلم  ﴿رفعه يف قوله  ابن مسعودعن  ،حامت والطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه
 .ألذاقه هللا تعاىل عذااب  أليما   ،بنيرجال  هم فيه إبحلاد وهو بعدن أ

 :قال ﴾ومن يرد فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم  ﴿يف قوله  ابن مسعودعن  ،وأخرج سعيد بن منصور والطرباين
ومن هم خبطيئة يف البيت مل ميته هللا من الدنيا  ،من هم خبطيئة فلم يعملها يف سوى البيت مل تكتب عليه حىت يعملها

 .حىت يذيقه من عذاب أليم
من هم بسيئة مل تكتب  :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت

أن يستحل فيه ما حرم  :اد فيهواإلحل ،ولو أن رجال  كان بعدن أبني حدث نفسه أبن يلحد يف البيت .عليه حىت يعملها
 .أذاقه هللا من عذاب أليم ،هللا عليه فمات قبل أن يصل إىل ذلك

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

87 

هبديه  :كان يقول للذي يبعث  ابن مسعودأن  ﴾فكلوا منها  ﴿وأخرج ابن أيب حامت عن جماهد رضي هللا عنه يف قوله 
 .واهد آلل عتبة ثلثا   ،وتصدق ابلثلث ،كهْل ثلثا    :معه

الرزاق والفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والطرباين واخلرائطي يف مكارم وأخرج عبد 
فاجتنبوا الرجس من اْلواثن  ﴿مث قرأ  .شهادة الزور تعدل ابلشرك ابهلل :قال ابن مسعودعن  ،األخالق والبيهقي

 .﴾واجتنبوا قول الزور 
 

 س ورة امل ؤمنون
 

 .أو يلتفت ،إن هللا ال يزال مقبال  على العبد ما دام يف صالته ما مل حيدث :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .لينتهني أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع إليهم :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

إن هللا يكثر ذكر  :أنه قيل له ابن مسعودوأبو الشيخ والطرباين عن  وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت
 ﴾والذين هم على صالهتم حيافظون  ﴿[  23 :] املعارج ﴾الذين هم على صالهتم دائمون  ﴿الصالة يف القرآن 

 .ما كنا نرى ذلك إال على تركها الكفر :قالوا .ذاك على مواقيتها :قال
إن النطفة إذا وقعت يف الرحم طارت يف كل شعر وظفر فتمكث أربعني يوما   :قال مسعودابن وأخرج ابن أيب حامت عن 

 .مث تنحدر يف الرحم فتكون علقة
 .هي املوءودة اخلفية :قال يف العزل ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق عن 

 :قال ابن مسعودوأخرج ابن املبارك يف الزهد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو نعيم يف احللية وابن عساكر عن 
يؤخذ بيد العبد أو األمة يوم القيامة على رؤؤس األو لني  :ويف لفظ -إذا كان يوم القيامة مجع هللا األولني واآلخرين 

املرء أن  -وهللا  -فيفرح  -ذا فالن ابن فالن فمن كان له حق قبله فليأت إىل حقه مث ينادي مناد أال إن ه -واآلخرين 
فإذا نفخ يف الصور فال أنساب  ﴿ومصداق ذلك يف كتاب هللا  .يكون له احلق على والده أو زوجته وإن كان صغريا  

 .﴾بينهم يومئذ وَل يتساءلون 
لفحتهم لفحة فما أبقت حلما  على  :قال ﴾لفح وجوههم النار ت ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج أبو نعيم يف احليلة عن 

 .عظم إال ألقته على أعقاهبم
وأخرج عبد الرزاق والفراييب وابن أيب شيبة وهناد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه عن 

 .أت أسناهنم وتقلصت شفاههمبد ،كلوح الرأس النضيج  :قال ﴾وهم فيها كاحلون  ﴿يف قوله  ابن مسعود
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 .﴾اخسئوا فيها وَل تكلمون  ﴿ليس بعد اآلية خروج  :قال ابن مسعودوأخرج هناد عن 
ابن أخرج احلكيم الرتمذي وأبو يعلى وابن أيب حامت وابن السين يف عمل يوم وليلة وأبو نعيم يف احللية وابن مردويه عن 

حىت ختم السورة فربأ فقال رسول هللا صلى هللا عليه  ﴾افحسبتم أمنا خلقناكم عبثاا  ﴿أنه قرأ يف أذن مصاب  مسعود
نفسي بيده لو أن رجال  موقنا  قرأها على  :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .ماذا قرأت يف أذنه؟ فأخربه»  :وسلم

 .«جبل لزال 
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 سورة الن ور
 

 .عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم واخواتكم :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير والبيهقي عن 
وأخرج عبد الرزاق والفراييب وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت 

 ،والدملج ،السوار .الزينة :قال ﴾وَل يبدين زينتهن  ﴿يف قوله  ابن مسعودوالطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه عن 
 .الثياب واجللباب :قال ﴾إَل ما ظهر منها  ﴿،والقالدة ،والقرط ،واخللخال

وزينة ابطنة ال  ،زينة ظاهرة .الزينة زينتان :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر عن 
ولفظ ابن جرير فالظاهرة  .واخلامت ،والسوار ،حلفالك :وأما الزينة الباطنة .فالثياب :فاما الزينة الظاهرة ،يراها إال الزوج

 .والسواران ،والقرطان ،فاخللخاالن :وما خيفي .الثياب :منها
 .اخللخال :قال ﴾ليعلم ما خيفني من زينتهن  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

 .»الندم توبة «  :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :قال ابن مسعودوأخرج احلكيم الرتمذي عن 
 .﴾إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله  ﴿يقول هللا  .التمسوا الغىن يف النكاح :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

فإن هللا من بعد إكراههن غفور  ﴿ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال
 .للمكرهات على الزان :قال ﴾رحيم 

 .وهللا أعلم .من أشراط الساعة أن تتخذ املساجد طرقا   :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
إال أن تصلي  ،ما صلت امرأة قط صالة أفضل من صالة تصليها يف بيتها :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 .هاعند املسجد احلرام؛ إال عجوز يف منقلبها يعين حقب
أنه رأى انسا  من أهل السوق مسعوا  :ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطرباين والبيهقي يف الشعب عن 

 .﴾َل تلهيهم جتارة وَل بيع عن ذكر هللا  ﴿هؤالء الذين قال هللا  :وقاموا إىل الصالة فقال ،فرتكوا أمتعتهم ،األذان
إمنا كان  ،ذهب النفاق :كنت جالسا  مع حذيفة وابن مسعود فقال حذيفة  :وأخرح ابن مردويه عن أيب الشعثاء قال

مب  :مث قال ابن مسعودفضحك  ،وإمنا هو اليوم الكفر بعد اإِلميان ،النفاق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .إىل آخر اآلية ﴾..وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ﴿هبذه اآلية  :تقول؟ قال

ما  .نعم :أن رجال  سأله استأذن على أمي؟ فقال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير والبيهقي يف السنن عن 
 .على كل أحياهنا حتب أن تراها
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يف  ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والفراييب وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين والبيهقي يف السنن عن 
 .اجللباب والرداء :قال ﴾ليهن جناح أن يضعن ثياهبن فليس ع ﴿قوله 

فليس عليهن جناح  ﴿ابن مسعوديف مصحف أيب بن كعب ومصحف  :وأخرج ابن املنذر عن ميمون بن مهران قال
 .﴾أن يضعن جالبيبهن غري متربجات 

فليس عليهم جناح أن يضعن جالبيبهن غري  ﴿وابن عباس أهنما كاان يقرآن  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 
 .﴾متربجات 

 
 سورة الفرق ان

 :قال ابن مسعودوأخرج ابن املبارك يف الزهد وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت واحلاكم وصححه عن 
أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقراا وأحسن مقيالا  ﴿مث قرأ  .ال ينتصف النهار من يوم القيامة حىت يقبل هؤالء وهؤالء

 .﴾مث إن مقيلهم إِلىل اجلحيم  ﴿وقرأ  ﴾
ما  :وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت واحلاكم وصححه والبيهقي يف سننه عن ابن عباس قال

 .اآلية ﴾ولقد صرفناه بينهم ليذكروا  ﴿مث قرأ هذه اآلية  .ولكن هللا يصرفه حيث يشاء ،من عام أبقل مطرا  من عام
 .مثله .ابن مسعودوأخرج اخلرائطي يف مكارم األخالق عن 

أخرج الفراييب وأمحد وعبد بن محيد والبخاري ومسلم والرتمذي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه 
أن جتعل هلل «  عليه وسلم أي الذنب أكرب؟ قال سئل النيب صلى هللا»  :قال ابن مسعودوالبيهقي يف شعب اإِلميان عن 

» « أن تزاين حليلة جارك  :مث أي؟ قال :مث أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت :ندا  وهو خلقك قلت
والذين َل يدعون مع هللا إهلاا آخر وَل يقتلون النفس اليت حرم هللا إَل ابحلق وَل يزنون  ﴿فأنزل هللا تصديق ذلك 

﴾. 
الصلوات  :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي األعمال أفضل؟ قال» قال  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

وسألته أي  .ولو استزدته لزادين ،مث اجلهاد يف سبيل هللا :مث أي؟ قال :بر الوالدين قلت :مث أي؟ قال :قلت .ملواقيتهن
فما لبثنا إال يسريا  حىت « أن تقتل ولدك أن يطعم معك  : أي؟ قالمث :الشرك ابهلل قلت :الذنب أعظم عند هللا؟ قال

 .﴾والذين َل يدعون مع هللا إهلاا آخر وَل يقتلون النفس اليت حرم هللا إَل ابحلق وَل يزنون  ﴿أنزل هللا 
يفضل عمال  على عمل؟  ابن مسعودسألت األسود بن يزيد هل كان  :وأخرج ابن مردويه عن عون بن عبد هللا قال

اي رسول هللا أي » سألتين عما سألت عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت  :قال ابن مسعودسألت  .نعم :قال
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مث  :مث بر الوالدين قلت :مث ماذا على اثر ذلك؟ قال :الصالة لوقتها قلت :األعمال أحبها إىل هللا وأقرهبا من هللا؟ قال
فأي األعمال أبغضها إىل هللا وأبعدها من هللا؟  :ولو استزدته لزادين قلت ،اجلهاد يف سبيل هللا :لماذا على أثر ذلك؟ قا

والذين َل يدعون  ﴿مث قرأ  ،وإن تزاين حليلة جارك ،وأن تقتل ولدك أن أيكل معك ،أن جتعل هلل ندا  وهو خلقك :قال
 .« ﴾..مع هللا إهلاا آخر

رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ ) ومن يفعل ذلك يلق  مسعودابن وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن 
 .أاثما  (

مر معرضا  ومل يقف  ابن مسعودبلغين ان  :وأخرج ابن أيب حامت وابن عساكر عن إبراهيم بن ميسرة رضي هللا عنه قال
وإذا مروا ابللغو مروا كراماا  ﴿ال إبراهيم مث ت ،أو أمسى كرميا   ابن مسعودلقد أصبح » فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 

﴾ ». 
وأسروا  ،قد مضى اللزام كان يوم بدر؛ قتلوا سبعني :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن مردويه عن 

 .سبعني
وأخرج الفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير والطرباين وابن مردويه والبيهقي 

 .واللزام ،والبطشة ،والروم ،والقمر ،الدخان :مخس قد مضني :قال ابن مسعوديف الدالئل عن 
 ،ومضى الدخان ،انشقاق القمر وقد رأيناه .مضى مخس آايت وبقي مخس منها :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 

 .وهللا أعلم ،ومضى اللزام ،ومضى اليوم العقيم ،ومضت البطشة الكربى
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 سورة الشع راء
 

 .«فعلتها إذن وأان من اجلاهلني »  ابن مسعودوأخرج أبو عبيد وابن املنذر عن ابن جريج قال يف قراءة 
إن هؤَلء لشرذمة  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج الفراييب وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن 

 .قال ستمائة ألف وسبعون ألفا   ﴾قليلون 
 .مؤدون مقو ون يف السالح والكرام :قال ﴾وإان جلميع حاذرون  ﴿ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 

 .كاجلبل  :قال ﴾كالطود   ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن املنذر عن 
أال أعلمك الكلمات اليت قاهلن » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال عبد هللا بن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

تغاث وأنت املستعان وال حول وال اللهم لك احلمد وإليك املتكل وبك املس :قال .بلى :موسى حني انفلق البحر؟ قلت
 .فما تركتهن منذ مسعتهن من النيب صلى هللا عليه وسلم :ابن مسعودقال « قوة إال ابهلل 

رضي هللا عنه أن موسى حني أسرى ببين إسرائيل بلغ  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت عن 
فانطلق موسى حىت  .ال يفرغ من سلخها حىت جيتمع إيل ستمائة ألف من القبط :مث قال ،فرعون فأمر بشاة فذحبت
لقد استكثرت اي موسى وهل انفرقت ألحد من ولد آدم؟ ومع موسى  :فقال له البحر .انفرق :انتهى إىل البحر فقال له

حم فرسه فسبح به مث خرج فاقت .ما أمرت إال هبذا الوجه :رجل على حصان له فقال أين أمرت اي نيب هللا هبؤالء؟ قال
أن  :فأوحى هللا إىل موسى .ما كذبت وال كذبت :قال .ما أمرت إال هبذا الوجه :أين أمرت اي نيب هللا؟ قال :فقال

فلما خرج  ،لكل سبط طريق يرتاءون ،فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان فيه اثنا عشر طريقا   ،اضرب بعصاك البحر
 .لتقى البحر عليهم فأغرقهمأصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون ا

أنه كان يقرأ  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن وابن املنذر والطرباين عن 
 .﴾اختالق اْلولني  ﴿يقول شيء اختلقوه ويف لفظ يقول  ﴾إن هذا إَل خلق اْلولني  ﴿

الشعراء الذين ميوتون يف اإِلسالم أيمرهم هللا أن يقولوا شعرا  تتغىن به احلور العني  :مرفوعا   ابن مسعودوأخرج الديلمي عن 
 .والذين ماتوا يف الشرك يدعون ابلويل والثبور يف النار ،ألزواجهن يف اجلنة

را  وإن من البيان سح ،إن من الشعر حكما  » عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
». 
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 سورة النمل
 

قال الذي عنده علم من »  ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج أبو عبيد وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن جماهد قال
دخل العرش يف  ،فتكلم ذلك العامل بكالم :قال« الكتاب أان أنظر يف كتاب ريب مث آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 

 .نفق حتت األرض حىت خرج إليهم
وأكثروا تالوة القرآن  ،أكثروا الطواف ابلبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

ه إال يسري عليهم ليال  فيصبحون منه قفرا  وينسون قول ال إل :وكيف يرفع ما يف صدور الرجال؟ قال :قيل .قبل أن يرفع
 .فذلك حني يقع القول عليهم .ويقعون يف قول اجلاهلية وأشعارهم ،هللا

خفيفة بنصب  ﴾وكل أتوه داخرين  ﴿أنه قرأ  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن أيب حامت عن 
 .يعين بال مد .التاء على معىن جاؤوه

 ﴾وكل أتوه داخرين  ﴿حفظت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف النمل  :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .على معىن جاؤوه

وأخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت واحلاكم وصححه والبيهقي يف األمساء والصفات واخلرائطي يف مكارم األخالق عن 
 .ابلشرك :قال ﴾ومن جاء ابلسيئة  ﴿بال إله إال هللا  :قال ﴾من جاء ابحلسنة  ﴿ابن مسعود

على األمر ويف حرف أهيب بن  « وأن اتل القرآن »  ابن مسعودوأخرج أبو عبيد وابن املنذر عن هرون قال يف حرف 
 .«واتل عليهم القرآن » كعب 

وما هللا « ما كان يف القرآن »  :رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .«ابلياء » وما ربك بغافل عما يعملون « وما كان  ،ابلتاء» بغافل عما تعملون 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

94 

 س ورة الق صص
 

فرغ من ذكر كل  :قال ﴾وأصبح فؤاد أم موسى فارغاا  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودأخرج ابن أيب حامت عن 
 .شيء من أمر الدنيا إال من ذكر موسى

َي أبت استأجره إن خري من  ﴿ملا قالت صاحبة موسى  :رضي هللا عنهما قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .غض بصره عنهما حني سقى هلما :قال ﴾استأجرت القوي اْلمني 

َي أبت استأجره إن خري من  ﴿ملا قالت صاحبة موسى  :رضي هللا عنهما قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 :جاء إىل البئر وعليه صخرة ال يقلها كذا وكذا فرفعها قال :قالت .وما رأيت من قوته :قال ﴾استأجرت القوي اْلمني 

 .كنت أمشي أمامه فجعلين خلفه  :وما رأيت من أمانته؟ قالت
من استطاع منكم أن يضع كنزه حيث ال أيكله السوس  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

 .فليفعل
رضي هللا عنه عن النيب صلى  ابن مسعودأخرج ابن املبارك يف الزهد وعبد بن محيد والنسائي والطرباين وابن مردويه عن 

 ،اي ابن آدم ما غرك يب :لة البدر فيقولما من أحد إال سيخلو هللا به كما خيلو أحدكم ابلقمر لي»  :هللا عليه وسلم قال
 .«اي ابن آدم ماذا عملت فيما عملت؟ اي ابن آدم ماذا أجبت املرسلني؟ 
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 سورة العنكب وت
 

رسول هللا صلى هللا عليه  :أول من أظهر اسالمه سبعة :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن ماجة وابن مردويه عن 
فأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمنعه هللا  ،واملقداد ،وبالل ،وصهيب ،وعمار ،ومسية أم عمار ،وأبو بكر ،وسلم

فإنه هانت عليه  ،وأما سائرهم فأخذهم املشركون فألبسوهم ادراع احلديد ،وأما أبو بكر فمنعه هللا بقومه ،بعمه أيب طالب
 ...أحد أحد :فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وهو يقول ،فأخذوه فأعطوه الولدان ،وهان على قومه ،نفسه يف هللا

رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن مردويه بسند ضعيف عن 
 .«وطاعة الصالة أن تنهى عن الفحشاء واملنكر  ،ال صالة ملن مل يطع الصالة» وسلم يقول 

رضي هللا عنه أنه قيل  ابن مسعودبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي عن وأخرج ابن أيب شيبة وع
إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر  ﴿مث قرأ  ،إن الصالة ال تنفع إال من أطاعها :إن فالان  يطيل الصالة قال :له

﴾. 
رضي هللا عنه أنه  ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وأمحد يف الزهد وابن جرير وابن املنذر والطرباين والبيهقي عن 

 .مل يزدد من هللا إال بعدا   ،وتنهه عن املنكر ،من مل أتمره الصالة ابملعروف :قال
ولذكر هللا  ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعود وأخرج ابن أيب شيبة وعبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائد الزهد وابن جرير عن

 .ذكر هللا العبد أكرب من ذكر العبد هلل :قال ﴾أكرب 
ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإهنم لن يهدوكم  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن 

وما خالف   ،روا ما واطأ كتاب هللا فخذوهفإن كنتم سائليهم ال حمالة فانظ .لتكذبوا حبق وتصدقوا بباطل ،وقد ضلوا
 .كتاب هللا فدعوه

مل يكن  :قال ﴾...وما كنت تتلو من قبله من كتاب ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج البيهقي يف سننه عن 
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ وال يكتب
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 س ورة الروم
 

وكان املشركون حيبون أن تظهر  ،كان فارس ظاهرين على الروم  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
فلما نزلت  .ألهنم أهل كتاب وهم أقرب إىل دينهم ،وكان املسلمون حيبون أن تظهر الروم على فارس ،فارس على الروم

اي أاب بكر إن صاحبك  :قالوا ﴾امل غلبت الروم يف أدىن اْلرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني  ﴿
هل لك إىل أن نقامرك؟ فبايعوه على أربعة قالئص  :صدق قالوا :قال .يقول إن الروم تظهر على فارس يف بضع سنني

وذكر ذلك للنيب صلى  .ففرح املشركون بذلك وشق على املسلمني .فمضى السبع سنني ومل يكن شيء ،إىل سبع سنني
 :قال .اذهب فزايدهم وازدد سنتني يف األجل :قال .دون العشر :عندكم؟ قالواما بضع سنني » هللا عليه وسلم فقال 

 ﴾امل غلبت الروم  ﴿وأنزل هللا  ،ففرح املؤمنون بذلك ،فما مضت السنتان حىت جاءت الركبان بظهور الروم على فارس
 .« ﴾وعد هللا َل خيلف هللا وعده  ﴿إىل قوله 

 
 سورة لقمان

 
الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب الدنيا والبيهقي يف سننه عن 

 .والذكر ينبت اإِلميان يف القلب كما ينبت املاء الزرع ،الزرع
 .القلب الغناء ينبت النفاق يف :كانوا يقولون  :وأخرج ابن أيب الدنيا عن إبراهيم رضي هللا عنه قال

» قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رضي هللا تعاىل عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب الدنيا والبيهقي يف سننه عن 
 .«الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقل 

رجل الدابة ومل يسم ردفه إذا ركب ال :رضي هللا تعاىل عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب الدنيا والبيهقي يف الشعب عن 
 .متنه :فإن كان ال حيسن قال له ،تغنه :فقال ،شيطان

اي بين أمية إايكم والغناء فإنه  :قال يزيد بن الوليد الناقص :وأخرج ابن أيب الدنيا والبيهقي عن أيب عثمان الليثي قال
فإن كنتم ال بد فاعلني  ،ويفعل ما يفعل السكر ،وإنه لينوب عن اخلمر ،ويهدم املروءة ،ويزيد يف الشهوة ،ينقص احلياء

 .فإن الغناء داعية الزان ،فجنبوه النساء
كتب عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه إىل مؤدب   :وأخرج ابن أيب الدنيا عن أيب جعفر األموي عمر بن عبد هللا قال

وصرفتهم  ،اخرتتك على علم مين لتأديب ِوْلِديأما بعد فإين  .من عبد هللا عمر أمري املؤمنني إىل سهل مواله :ِوْلِدهِ 
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وترك الصحبة فإن عادهتا تكسب  ،فخذهم ابجلفاء فهو أمكن القدامهم ،إليك عن غريك من موايلَّ وذوي اخلاصة يب
وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض املالهي اليت بدؤها من  ،وكثرة الضحك فإن كثرته متيت القلب ،الغفلة

واللهج  ،واستماع األغاين ،فإنه بلغين عن الثقات من محلة العلم إن حضور املعازف ،ها سخط الرمحنوعاقبت ،الشيطان
ولعمري ولتوقي ذلك برتك حضور تلك املواطن أيسر على ذوي  ،هبما ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء العشب

وليفتح كل  ،مسعت أذانه على شيء ينتفع به وهو حني يفارقها ال يعتقد مما ،الذهن من الثبوت على النفاق يف قلبه
فرمى سبعة  ،فإذا فرغ منه تناول قوسه وكنانته وخرج إىل الغرض حافيا   ،غالم منهم جبزئه من القرآن يثبت يف قراءته

 .اي بين قيلوا فإن الشياطني ال تقيل والسالم :رضي هللا عنه كان يقول ابن مسعودفإن  ،ارشاق مث انصرف إىل القائلة
هو  :قال ﴾ومن الناس من يشرتي هلو احلديث  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج البيهقي يف الشعب عن 

 .رجل يشرتي جارية تغنيه ليال  أو هنارا  
فقال  .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما شاء هللا أن يقول» رضي هللا عنه قال  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

ولو أن ما يف اْلرض من شجرة  ﴿فأنزل هللا  ،وأوتينا التوراة ،وأوتيت القرآن ،مد تزعم أنك أوتيت احلكمةاي حم :رجل
وما أوتيتم من  ﴿علم هللا أكثر من ذلك  :وفيه يقول ﴾أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات هللا 

 .«فهو كثري لكم لقولكم قليل عندي  ﴾العلم 
أويت نبيكم صلى هللا عليه  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودأبو يعلى وابن جرير وابن املنذر وابن مردويه عن وأخرج أمحد و 

 .﴾...إن هللا عنده علم الساعة ﴿وسلم مفاتيح كل شيء غري اخلمس 
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 سورة السجدة
 

سأل  ،ملا اختذ هللا إبراهيم خليال   :وابن عباس رضي هللا عنهما قاال ابن مسعودوأخرج ابن أيب الدنيا يف ذكر املوت عن 
اي ملك املوت  :فيبشر إبراهيم عليه السالم بذلك فأذن له فأاته فقال له إبراهيم عليه السالم ،ملك املوت ربه أن أيذن له

مث نظر إليه فإذا برجل  ،فاعرض إبرهيم :قال .بلى :اي إبراهيم ال تطيق ذلك قال :أرين كيف تقبض أنفاس الكفار؟ قال
ليس من شعرة يف جسده إال يف صورة رجل خيرج من فيه ومسامعه  ،خيرج من فيه هلب النار ،سود ينال رأسه السماءأ

اي ملك املوت لو مل  :مث أفاق وقد حتو ل ملك املوت يف الصورة األوىل فقال ،فغشي على إبراهيم عليه السالم ،هلب النار
مث التفت  ،فأعرض .أعرض :فأرين كيف تقبض أرواح املؤمنني؟ قال ،يلق الكافر من البالء واحلزن إال صورتك لكفاه

اي ملك املوت لو مل ير املؤمن عند موته من قرة العني  :يف ثياب بيض فقال ،فإذا هو برجل شاب أحسن وجها  وأطيبه
 .والكرامة إال صورتك هذه لكان يكفيه

رضي هللا  ابن مسعودوأخرج الفراييب وابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه عن 
ومل  ،ومل تسمع أذن ،لقد أعد هللا للذين تتجاىف جنوهبم عن املضاجع ما مل تَر عني» إنه ملكتوب يف التوراة  :عنه قال

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة  ﴿وإنه لفي القرآن  ،وال نيب مرسل ،وال يعلم ملك مقرب ،خيطر على قلب بشر
 .« ﴾أعني 

أخرج الفراييب وابن منيع وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه واخلطيب والبيهقي يف الدالئل 
 ﴾دون العذاب اْلكرب  ﴿يوم بدر  :قال ﴾ولنذيقنهم من العذاب اْلدىن  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودعن 
 .لعل من بقي منهم يرجع :قال ﴾لعلهم يرجعون  ﴿يوم القيامة  :قال

 ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة والنسائي وابن املنذر واحلاكم وصححه وابن مردويه عن 
 .يتوبون :قال ﴾لعلهم يرجعون  ﴿سنون اصابتهم  :قال ﴾ولنذيقنهم من العذاب اْلدىن 
ليس من عامل إال وقد أخذ هللا « قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال ابن مسعودوأخرج أبو نعيم والديلمي عن 

 .»إال أنه ال يوحي إليه  ،يدفع عنه مساوىء عمله حملاسن عمله ،ميثاقه يوم أخذ ميثاق النبيني
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 س ورة اْلحزاب
 

وكفى هللا  ﴿رضي هللا عنه أنه كان يقرأ هذا احلرف  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه وابن عساكر عن 
 .بعلي بن أيب طالب ﴾املؤمنني القتال 

فإذا خرجت  ،إن املرأة عورة» رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج الرتمذي والبزار عن 
 .«وأقرب ما تكون من رمحة رهبا وهي يف قعر بيتها  ،استشرفها الشيطان

وإن املرأة إذا  ،فإن النساء عورة ،احبسوا النساء يف البيوت :رضي هللا عنها قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .إنك ال مترين أبحد إال أعجب بك :وقال هلا ،خرجت من بيتها استشرفها الشيطان

إذا جاء ملك املوت ليقبض  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج املروزي يف اجلنائز وابن أيب الدنيا وأبو الشيخ عن 
 .ربك يقرئك السالم :روح املؤمن قال

ان  :سئل ابن عباس رضي هللا عنهما عن رجل يقول :وأخرج عبد بن محيد عن سعيد بن جبري رضي هللا عنه قال
إذا  :كان يقول  :رضي هللا عنه ابن مسعودقال  .إمنا الطالق ملن ميلك .ليس بشيء :قال .لقتزوجت فالنة فهي طا

َي أيها الذين آمنوا إذا طلقتم  ﴿لقال هللا  :رحم هللا أاب عبد الرمحن لو كان كما قال :قال .وقت وقتا  فهو كما قال
 .﴾إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن  ﴿ولكن إمنا قال  ﴾النساء مث نكحتموهن 

 :يقول ابن مسعودأن  :بلغ ابن عباس رضي هللا عنهما :وأخرج عبد الرزاق يف املصنف عن ابن جريج رضي هللا عنه قال
إذا نكحتم  ﴿إن هللا تعاىل يقول  .أخطأ يف هذا :إن طلق ما مل ينكح فهو جائز فقال ابن عباس رضي هللا عنهما

 .﴾إذا طلقتم املؤمنات مث نكحتموهن  ﴿ومل يقل  ﴾تموهن من قبل أن َتسوهن املؤمنات مث طلق
وإن  ،ابن مسعودما قاهلا  :وأخرج البيهقي يف السنن من طريق عكرمة رضي هللا عنه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال

َي أيها الذين آمنوا إذا نكحتم  ﴿قال هللا تعاىل  .إن تزوجت فالنة فهي طالق :يكن قاهلا فزلة من عامل يف الرجل يقول
 .﴾إذا طلقتم املؤمنات مث نكحتموهن  ﴿ومل يقل  ﴾املؤمنات 

بذكره  :فضل الناس عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أبربع :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
وبذكره احلجاب أمر نساء  .[ 68 :نفال] األ ﴾...لوَل كتاب من هللا سبق ﴿فأنزل هللا  ،االسارى يوم بدر أمر بقتلهم

وانك لتغار علينا اي ابن اخلطاب والوحي ينزل يف  :النيب صلى هللا عليه وسلم أن حيتجنب فقالت له زينب رضي هللا عنها
وبرأيه يف « اللهم أيد اإِلسالم بعمر » وبدعوة النيب صلى هللا عليه وسلم  .﴾وإذا سألتموهن متاعاا  ﴿بيوتنا؟ فأنزل هللا 

 .أيب بكر كان أول الناس ابيعه
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 .«صلوا عليه كما صل ى عليه وسلموا تسليما  » رضي هللا عنه أنه قرأ  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
مث  ،مث يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم ،يتشهد الرجل :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 .يدعو لنفسه
أوىل الناس » رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ابن مسعودوأخرج الرتمذي وحسنه وابن حبان عن 

 .«يب يوم القيامة أكثرهم عليَّ صالة 
أوىل » أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ،رضي هللا عنه ابن مسعودوأخرج أمحد والرتمذي وحسنه وابن حبان عن 

 .«الناس يب يوم القيامة أكثرهم عليَّ صالة 
إذا صليتم على النيب صلى  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن ماجة وابن مردويه عن 

 .ن لعل ذلك يعرض عليهفإنكم ال تدرو  ،هللا عليه وسلم فأحسنوا الصالة عليه
قلنا اي رسول هللا قد عرفنا كيف السالم عليك فكيف نصلي »  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

ويف املقربني  ،اللهم اجعل يف املصطفني حمبته ،قولوا اللهم صل على حممد وأبلغه درجة الوسيلة من اجلنة« عليك؟ قال 
كما صليت   ،اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ،والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته ،دارهويف عليني ذكره و  ،مودته

 .» «وابرك على حممد وعلى آل حممد  ،على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد
كان اي زيد بن وهب ال تدع إذا   :رضي هللا عنه ابن مسعودقال »  :وأخرج الشريازي يف األلقاب عن زيد بن وهب قال

 .«اللهم صل على النيب األمي  :تقول ،يوم اجلمعة أن تصلي على النيب ألف مرة
ابن وأخرج احلاكم وصححه من طريق السدي رضي هللا عنه عن أيب مالك عن ابن عباس رضي هللا عنهما وعن مرة عن 

فائت به جبل كذا  ،إين متوِف هارون :أن هللا أوحى إىل موسى عليه السالم .رضي هللا عنه وانس من الصحابة مسعود
فلما نظر هارون عليه السالم إىل  ،فإذا هم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح طيب ،فانطلقا حنو اجلبل ..وكذا

فلما  .من معي :من عليه قال :اي موسى إين أحب أن أانم على هذا السرير قال :ذلك اجلبل والبيت وما فيه أعجبه قال
فلما  ،ورفع السرير إىل السماء ،وذهبت تلك الشجرة ،فلما قبض رفع ذلك البيت ،ون عليه السالم املوتانما أخذ هار 

وكان هارون عليه  ،قتل هارون عليه السالم وحسده حب بين إسرائيل له :رجع موسى عليه السالم إىل بين إسرائيل قالوا
وحيكم انه كان  :فلما بلغه ذلك قال ،الغلظة عليهم وكان موسى عليه السالم فيه بعض ،السالم أكف عنهم وألني هلم

فنزلت املالئكة ابلسرير حىت نظروا إليه بني السماء  ،مث دعا هللا ،أخي أفرتوين أقتله! فلما أكثروا عليه قام يصلي ركعتني
 .واألرض فصدقوه
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قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسما  »  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج البخاري ومسلم وابن أيب حامت عن 
رمحة هللا « فامحر وجهه مث قال  ،فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم ،إن هذه لقسمة ما أريد هبا وجه هللا :فقال رجل

 .» «على موسى لقد أوذي أبكثر من هذا فصرب 
 

 سورة سبأ
 

اعملوا آل داود  ﴿ملا قيل هلم  :رضي هللا عنه قال مسعود ابنوأخرج ابن أيب الدنيا والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 
 .مل أيت على القوم ساعة إال ومنهم يصلي ﴾شكراا 

 ،كان سليمان عليه السالم خيلو يف بيت املقدس السنة والسنتني  :أخرج ابن أيب حامت عن السدي رضي هللا عنه قال
وكان بدء ذلك أنه مل  ،فأدخله يف املرة اليت مات فيها ،ويدخل طعامه وشرابه ،وأقل من ذلك وأكثر ،والشهر والشهرين

 ...الشجرة امسي كذا وكذا :فيأتيها فيسأهلا ما امسك؟ فتقول ،يكن يوما  يصبح فيه اال نبتت يف بيت املقدس شجرة
وإن كانت  ،غرس غرسهافإن كانت نبتت ل .فيأمر هبا فتقطع ...نبت لكذا وكذا :ألي شيء نبت؟ فتقول :فيقول هلا

ألي شيء نبت؟  :فيجعلها لذلك حىت نبتت شجرة يقال هلا اخلرنوبة قال هلا ..نَ َبتُّ دواء  لكذا وكذا :نبتت دواء قالت
ما كان هللا ليخربه وأان حي! أنت الذي على وجهك  :نبت خلراب هذا املسجد فقال سليمان عليه السالم :قالت

فمات وال  ،فقام يصلي متكئا  على عصا ،مث دخل احملراب ،ها فغرسها يف حائط لهفنزع ،وخراب بيت املقدس ،هالكي
 .وهم يعملون له خمافة أن خيرج فيعاقبهم ،تعلم به الشياطني يف ذلك

وكان الشيطان املريد الذي يريد  ،وكان احملراب له كوا  من بني يديه ومن خلفه ،وكانت الشياطني حول احملراب جيتمعون
فدخل  ،فيدخل حىت خيرج من اجلانب اآلخر ،ألست جليدا ؟ إن دخلت فخرجت من ذلك اجلانب :لأن خيلع يقو 

مث رجع فلم  ،فمر ومل يسمع صوت سليمان ،فمر ومل يكن شيطان ينظر إىل سليمان اال احرتق ،شيطان من أولئك
أن  :فأخرب الناس ،ونظر إىل سليمان قد سقط ميتا   ،مث رجع فوقع يف البيت ومل حيرتق ،مث عاد فلم يسمع ،يسمع صوته

ومل يعلموا  ،قد أكلتها األرضة -وهي العصا بلسان احلبشة  -فوجدوا منسأته  ،ففتحوا عنه فأخرجوه ،سليمان قد مات
مث حبسوا على حنو ذلك فوجدوه قد مات منذ  ،فأكلت منها يوم وليلة ،فوضعوا األرضة على العصا ،منذ كم مات

فأبقني الناس عند ذلك أن اجلن كانوا « فمكثوا يدينون له من بعد موته حوال  كامال  »  ابن مسعودهي يف قراءة و  .سنة
مث إن الشياطني  ،وملا لبثوا يف العذاب سنة يعملون له ،ولو أهنم علموا الغيب لعلموا مبوت سليمان عليه السالم ،يكذبون

ولكننا ننقل إليك  ،أبطيب الطعام ولو كنت تشربني أتيناك أبطيب الشراب لو كنت أتكلني الطعام أتيناك :قالوا لألرضة
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أمل تر إىل الطني الذي يكون يف جوف اخلشب فهو مما أيتيها الشياطني  ،الطني واملاء فهم ينقلون إليها حيث كانت
 .شكرا  هلا

لبث سليمان عليه السالم على  :وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت عن ابن عباس قال
فأرسلوها عليها  ،ودابة مثل دابته ،فأخذت اإِلنس عصا مثل عصاه ،مث خر على رأس احلول ،عصاه حوال  بعدما مات

 .فأكلتها يف سنة
ناِت اإِلنس إن لو كان اجلن يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني سنة  ﴿وكان ابن عباس يقرأ  ي َّ رَّ ت اب ا  ﴾فلما خا

 .«وهم يدأبون له حوال  »  ابن مسعودويف قراءة  :قال سفيان
مكث سليمان بن داود عليه السالم حوال  على عصاه متكئا   :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
 .حىت أكلتها األرضة َفخرَّ 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه 
إذا تكلم هللا ابلوحي مسع أهل السموات صلصلة كجر  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوالبيهقي من وجه آخر عن 

 ﴿فإذا أاتهم جربيل عليه السالم  ،جربيل عليه السالمفال يزالون كذلك حىت أيتيهم  ،السلسلة على الصفوان فيصعقون
 .فينادون احلق احلق ﴾احلق  ﴿ماذا قال ربنا؟ فيقول  :قالوا اي جربيل ﴾فزع عن قلوهبم 

أن املالئكة املعقبات الذين خيتلفون إىل أهل األرض  ابن مسعودزعم  :وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت يف اآلية قال
فيحسب الذي أسفل منهم من املالئكة  ،فاحندروا مسع هلم صوت شديد ،يكتبون أعماهلم إذا أرسلهم الرب تبارك وتعاىل

 .فيفعلون ذلك من خوف رهبم تبارك وتعاىل ،فيخرون سجدا  وهكذا كلما مروا عليهم ،أنه من أمر الساعة
فتنة تقبل من  :أحذركم سبع فنت»  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعوداكم وصححه عن وأخرج احل

وفتنه من  .وفتنة تقبل من الغرب .وفتنة تقبل من املشرق .وفتنة تقبل من الشام .وفتنة من اليمن .وفتنة مبكة .املدينة
ومن هذه األمة من يدرك آخرها قال  ،منكم من يدرك أوهلا :رضي هللا عنه ابن مسعودفقال  .بطن الشام وهي السفياين

وفتنة الشام من  ،وفتنة مكة فتنة ابن الزبري ،فكانت فتنة املدينة من قبل طلحة والزبري :الوليد بن عياش رضي هللا عنه
 .«وفتنة املشرق من قبل هؤالء  ،قبل بين أميه
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 س ورة فاطر
 

 ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والطرباين واحلاكم وصححه والبيهقي يف األمساء والصفات عن 
واحلمد  ،إن العبد املسلم إذا قال سبحان هللا وحبمده .إذا حدثناكم حبديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب هللا :قال
فال مير  ،مث يصعد هبن إىل السماء ،قبض عليهن ملك يضمهن حتت جناحه ،وتبارك هللا ،وهللا أكرب ،وال إله إال هللا ،هلل

إليه يصعد الكلم الطيب  ﴿مث قرأ  ،هبن على مجع من املالئكة إال استغفروا لقائلهن حىت جييء هبن وجه الرمحن
 .﴾والعمل الصاحل يرفعه 

ولكن العلم من  ،ليس العلم من كثرة احلديث :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت وابن عدي عن 
 .اخلشية

 ،كفى خبشية هللا علما    :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وأمحد يف الزهد وعبد بن محيد والطرباين عن 
 .وكفى ابغرتار املرء جهال  

 .ولكن العلم اخلشية ،ليس العلم بكثرة الرواية :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج أمحد يف الزهد عن 
وثلث  ،ثلث يدخلون اجلنة بغري حساب .هذه اآلية ثالثة أثالث يوم القيامة :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 
مث « أدخلوا هؤالء يف سعة رمحيت » فيقول الرب  .وثلث حيبسون بذنوب عظام إال أهنم مل يشركوا ،حياسبون حسااب  يسريا  

 .﴾...مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادان ﴿قرأ 
ان كان اجلعل ليعذب يف جحره من ذنب  :قال ابن مسعودوأخرج الفراييب وابن املنذر والطرباين واحلاكم وصححه عن 

 .وهللا أعلم ﴾ولو يؤاخذ هللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة  ﴿مث قرأ  ،ابن آدم
 
 

  

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

104 

 سورة يس
 

خنقوه ليموت فالتفت إىل  ﴾َي قوم اتبعوا املرسلني  ﴿ملا قال صاحب ) يس (  :قال ابن مسعودوأخرج احلاكم عن 
 .أي فاشهدوا يل ﴾إين آمنت بربكم فامسعون  ﴿األنبياء فقال 

ما استعنت عليهم جندا  من  :قال ﴾...وما أنزلنا على قومه ﴿يف قوله  ابن مسعودأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن 
 .السماء وال من األرض

إن كانت إال رتقة »  ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج أبو عبيد وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت عن ابن سريين قال
 .﴾إن كانت إَل صيحة واحدة  ﴿ويف قراءتنا « واحدة 

رضي هللا  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن أيب الدنيا وعبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد وابن جرير وابن املنذر عن 
 .شغلهم افتضاض العذارى :قال ﴾إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون  ﴿عنه يف قوله 

 
 سورة الصاف ات

أخرج عبد الرزاق والفراييب وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه من طرق عن 
فالتاليات  ﴿املالئكة  :قال ﴾فالزاجرات زجراا  ﴿املالئكة  :قال ﴾والصافات صفاا  ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعود

 .املالئكة :قال ﴾ذكراا 
 

 .منونة« بزينة الكواكب » أنه كان يقرأ  ن مسعودابأخرج عبد بن محيد عن 
 .الذي يلزق بعضه إىل بعض ﴾الالزب  ﴿رضي هللا عنه قال  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

رضي هللا عنه أنه كان  ابن مسعودوأخرج الفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن أيب حامت واحلاكم وصححه عن 
 .ابلرفع« بل عجبت ويسخرون » يقرأ 

 :قال ﴾فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وهناد وابن املنذر عن 
 .لقد رأيت مجاجم القوم تغلي :فقال ،مث التفت إىل أصحابه ،اطلع

ال ينتصف النهار يوم القيامة حىت يقبل هؤالء  :رضي هللا عنه قال مسعود ابنوأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن 
 .«مث إن مقيلهم إِلىل اجلحيم » وقرأ  ،أهل اجلنة وأهل النار ،وهؤالء
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مث إن مقيلهم إِلىل » رضي هللا عنه  ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج أبو عبيد وابن املنذر عن ابن جريج رضي هللا عنه قال
 .«اجلحيم 

تنظر إيل وأان  :فرأى ابنه ينظر إليه فقال ،أن نوحا  عليه السالم اغتسل .رضي هللا عنه ابن مسعودوأخرج احلاكم عن 
 .فاسود فهو أبو السودان .أغتسل؟ حار هللا لونك

الذبيح »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج الدارقطين يف األفراد والديلمي عن 
 .«إسحاق 

أان ابن األشياخ  :فقال ابن مسعودفاخر أمساء بن خارجة عند  :وأخرج عبد بن محيد والطرباين عن أيب األحوص قال
 .ذبيح هللا بن إبراهيم خليل هللا ،ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق :رضي هللا عنه ابن مسعودالكرام فقال 

سئل النيب صلى هللا عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال »  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن مردويه عن 
 .» «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح هللا « 

 .الذبيح إسحاق :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق واحلاكم وصححه عن 
 .هو إدريس ﴾إلياس  ﴿قال  مسعود ابنوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن عساكر عن 

 ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف وأمحد يف الزهد وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن 
ففرقوا بني كل  ،وأخربهم أنه أيتيهم إىل ثالثة أايم ،إن يونس عليه السالم كان وعد قومه العذاب :رضي هللا عنه قال

 ،وغدا يونس عليه السالم ينتظر العذاب ،فكف هللا عنهم العذاب ،واستغفروه ،فجأروا إىل هللا ،مث خرجوا ،والدة وولدها
فلما  ،فحملوه وعرفوه ،حىت أتى قوما  يف سفينة ،فانطلق مغاضبا   .وكان من كذب ومل يكن له بينة قتل ،فلم ير شيئا  

ولكين أدري أن فيها  :ما ندري! قال :ما ابل سفينتكم؟! قالوا :والسفن تسري ميينا  ومشاال  فقال ،دخل السفينة ركدت
فقال هلم يونس عليه  .أما أنت وهللا اي نيب هللا فال نلقيك :قالوا ،وأهنا وهللا ال تسري حىت تلقوه ،عبدا  أبق من ربه

فلما وقع  ،فوقع وقد وكل به احلوت ،عليه السالم ثالث مراتفاقرتعوا فقرعهم يونس  ،فليقع .اقرتعوا فمن قرع :السالم
فنادى يف الظلمات أن َل إله إَل أنت  ﴿فسمع يونس عليه السالم تسبيح احلصى  ،فأهوى به إىل قرار األرض ،ابتلعه

 ﴿قال  ،وظلمة الليل ،وظلمة البحر ،ظلمة بطن احلوت :[ قال 87 :] األنبياء ﴾سبحانك إين كنت من الظاملني 
فكان  ،وأنبت هللا عليه شجرة من يقطني ،قال كهيئة الفرخ املمعوط الذي ليس عليه ريش ﴾فنبذ ابلعراء وهو سقيم 
وال تبكي  ،أتبكي على شجرة أن يبست :فأوحى هللا إليه ،فيبست فبكى عليها حني يبست ،يستظل هبا ويصيب منها

من قوم  :ممن أنت اي غالم؟ قال :على مائة ألف أو يزيدون أردت أن هتلكهم؟ فخرج فإذا هو بغالم يرعى غنما  فقال
إن تكن يونس فقد تعلم أنه  :فقال له الغالم ،فاقرئهم السالم وأخربهم إنك لقيت يونس ،فإذا رجعت إليهم :يونس قال

مرمها  :فقال الغالم ليونس .وهذه البقعة ،تشهد لك هذه الشجرة :يل قال فمن يشهد ،من كذب ومل يكن له بينة قتل
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 ،وكان له إخوة ،فرجع الغالم إىل قومه .نعم :قالتا .إذا جاء كما هذا الغالم فاشهدا له :فقال هلما يونس عليه السالم
 ،إن له بينة :لك أن يقتل فقالفأمر به امل ،إين لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السالم :فأتى امللك فقال ،فكان يف منعة

فرجع القوم  .نعم :نشدتكما ابهلل هل أشهدكما يونس؟ قالتا :فانتهوا إىل الشجرة والبقعة فقال هلما الغالم ،فأرسل معه
فأجلسه يف  ،فتناول امللك يد الغالم ،فحدثوه مبا رأوا ،تشهد لك الشجرة واألرض! فأتوا امللك :مذعورين يقولون

 .وأقام هلم أمرهم ذلك الغالم أربعني سنة ،نت أحق هبذا املكان مينأ :وقال ،جملسه
 ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن 

 .القرع :قال ﴾شجرة من يقطني 
وأخرج عبد الرزاق والفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين والبيهقي يف 

إن من السموات لسماء ما فيها موضع شرب إال عليه جبهة ملك أو  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودشعب االميان عن 
 .﴾وإان لنحن املسبحون  ،ن الصافونوإان لنح ﴿مث قرأ  .قائما  أو ساجدا   ،قدماه

 :كان النيب صلى هللا عليه وسلم ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .«استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

107 

 سورة ص
 .على ديين :قال ﴾إن هذا أخي  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

ما زاد داود عليه  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والفراييب وأمحد يف الزهد وابن جرير والطرباين عن 
 .﴾أكفلنيها  ﴿السالم على أن قال 
 .انزل يل عنها :ما زاد داود عليه السالم على أن قال :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

ارفع  :ملا أوحى هللا إىل داود عليه السالم»  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 ،ولست بظالم للعبيد؟ ورجل ظلمته ،اي رب كيف تكون هذه املغفرة وأنت قضاء ابحلق :رأسك فقد غفرت لك فقال

فإذا برز احلق عليك  ،فاقضي له عليك ،بلى اي داود إنكما جتتمعان عندي :إليهفأوحى هللا تعاىل  ،قتلته ،غصبته
اي رب هكذا  .نعم :وقال ،وطابت نفسه ،فرفع داود رأسه ،وأدخلته اجلنة ،فوهبك يل وأرضيته من قبلي ،أستوهبك منه
 .«تكون املغفرة 

« ص » أنه كان ال يسجد يف  ،ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة والطرباين والبيهقي يف سننه عن 
 .إمنا هي توبة نيب ذكرت :ويقول

 ﴾توارت  ﴿قال  ﴾حىت توارت ابحلجاب  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن 
 .من وراء قرية خضرة السماء منها

 .أيوب عليه السالم رأس الصابرين يوم القيامة :رضي هللا عنه قال ابن مسعودأخرج ابن عساكر عن 
وآخر من  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والفراييب وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن 

 .الزمهرير :قال ﴾شكله أزواج 
أفاعي  :قال ﴾ضعفاا يف النار فزده عذاابا  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت والطرباين عن 

 .وحيات
يود أهل البالء يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 .ابملقاريض
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 سورة الزم ر
 

وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن أيب الدنيا يف حسن الظن وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين والبيهقي يف شعب 
َي عبادي الذين  ﴿مث قرأ  ،اي مذكر الناس ال تقنط الناس :أنه مر على قاصٍ  يذكر الناس فقال ابن مسعوداإِلميان عن 

 .﴾ أسرفوا على أنفسهم َل تقنطوا من رمحة هللا
أخرج سعيد بن منصور وأمحد وعبد بن محيد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن جرير وابن املنذر والدارقطين يف 

 :جاء حرب من األحبار إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال»  :رضي هللا عنه قال ابن مسعوداألمساء والصفات عن 
واملاء والثرى  ،والشجر على إصبع ،واألرضني على إصبع ،ت يوم القيامة على إصبعاي حممد إان جند أن هللا حيمل السموا

فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه  .أان امللك :فيقول .وسائر اخللق على إصبع ،على إصبع
وما قدروا هللا حق قدره واْلرض مجيعاا قبضته يوم القيامة  ﴿تصديقا  لقول احلرب مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

﴾. 
 .ينفخ فيه ،كهيئة القرن  ﴾الصور  ﴿رضي هللا عنه قال  ابن مسعودوأخرج مسدد وعبد بن محيد وابن املنذر عن 

سول هللا صلى قال ر  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة وأبو يعلى والطرباين واحلاكم عن 
 .«وابب مفتوح للتوبة حىت تطلع الشمس من حنوه  ،سبعة مغلقة :للجنة مثانية أبواب»  :هللا عليه وسلم

من حفظ على أميت أربعني » قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج أبو نعيم عن 
 .«أدخل من أي أبواب اجلنة شئت  :حديثا  ينفعهم هللا هبا قيل له
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 س ورة غاف ر
رضي هللا  ابن مسعودأخرج الفراييب وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه عن 

كم مث حيييكم كنتم أموااتا فأحياكم مث مييت  ﴿هي مثل اليت يف البقرة  :قال ﴾أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني  ﴿عنه يف قوله 
 .[ كانوا أمواات  يف أصالب آابئهم مث أخرجهم فأحياهم مث مييتهم مث حيييهم بعد املوت 28 :] البقرة ﴾

جيمع هللا اخللق يوم القيامة بصعيد واحد أبرض بيضاء كأهنا  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
! هلل الواحد القهار  ...ملن امللك اليوم :فأول ما يتكلم أن ينادي مناد .سبيكة فضة مل يعص هللا عليها قط ومل خيط فيها

» خلصومات فأول ما يبدأون به من ا ﴾اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت َل ظلم اليوم إن هللا سريع احلساب  ﴿
 ،فإن قال قتلته لتكون العزة هلل فإهنا له .نعم :سل عبدك هذا فيم قتلتين؟ فيقول :فيؤتى ابلقاتل واملقتول فيقول« الدماء 

ومن كان قتل ابلغني ما بلغوا ويذوقوا املوت كما  .ويبوء إبمثه فيقتله ،وإن قال قتلته لتكون العزة لفالن فإهنا ليست له
 .ذاقوه يف الدنيا

وما رآه املؤمنون  ،ما رآه املؤمنون حسنا  فهو حسن عند هللا :رضي هللا عنه قال ابن مسعودأخرج ابن أيب حامت عن و 
 .﴾كرب مقتاا عند هللا وعند الذين آمنوا   ﴿وكان األعمش رضي هللا عنه يتأول بعده  .سيئا  فهو سيء عند هللا

أرواح الشهداء يف أجواف طري خضر تسرح هبم يف  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن أيب حامت عن 
وإن أرواح آل فرعون يف  ،وإن أرواح ولدان املؤمنني يف أجواف عصافري تسرح يف اجلنة حيث شاءت ،اجلنة حيث شاءوا

 .فذلك عرضها .أجواف طري سود تغدو على جهنم وتروح
رضي هللا عنه عن النيب  ابن مسعوده والبيهقي يف شعب اإِلميان عن وأخرج البزار وابن أيب حامت وصححه وابن مردوي

 ،املال :قلنا اي رسول هللا ما إاثبة الكافر؟ قال .ما أحسن حمسن مسلم أو كافر إال أاثبه هللا»  :صلى هللا عليه وسلم قال
وقرأ رسول هللا صلى هللا عليه « عذااب  دون العذاب  :وما إاثبته يف اآلخرة؟ قال :قلنا .وأشباه ذلك ،والصحة ،والولد
 .قراءة مقطوعة األلف ﴾أدخلوا آل فرعون أشد العذاب  ﴿وسلم 

خيرج الدجال فيمكث يف األرض أربعني صباحا  يبلغ منها كل  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
 .والشهر كالسنة ،واجلمعة كالشهر ،اليوم منها كاجلمعة .منهل
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 فص لت سورة
 

وأخرج سعيد بن منصور وأمحد وعبد بن محيد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن جرير وابن املنذر وابن مردويه 
 ،قرشي ،كنت مسترتا  أبستار الكعبة فجاء ثالثة نفر  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوالبيهقي يف األمساء والصفات عن 

أترون أن هللا  :فتكلموا بكالم مل أمسعه فقال أحدهم ،قليل فقه قلوهبم ،كثري حلم بطوهنم  ،وقرشيان ،وثقفيان أو ثقفي
مسع منه شيئا  مسعه   :فقال اآلخران .اان إذا رفعنا أصواتنا مسعه وإذا مل نرفعه مل يسمع :يسمع كالمنا هذا؟ فقال اآلخر

كنتم تسترتون أن يشهد عليكم مسعكم وَل   وما ﴿فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا  :كله قال
 .﴾من اخلاسرين  ﴿إىل قوله  ﴾أبصاركم 

 .وال أغزو ،لو كنت مؤذان  ما ابليت أن ال أحج :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
بن عباس رضي وأخرج ابن أيب شيبة واحلاكم وصححه والبيهقي يف سننه من طريق سعيد بن جبري رضي هللا عنه عن ا

 .رضي هللا عنه يسجد األوىل منهما ابن مسعودوكان  ،السجدة ﴾حم ﴿هللا عنهما كان يسجد آبخر اآليتني من 
 

 س ورة الشورى
يستعجل  ﴿فقيل له  ،ال تقوم الساعة حىت يتمناها املتمنون :قال -رضي هللا عنه  - ابن مسعودعن  ،أخرج ابن املنذر

 .إمنا يتمنوهنا خشية على إمياهنم :قال ﴾هبا الذين َل يؤمنون هبا والذين آمنوا مشفقون منها 
هلل أفرح »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن  ،وأخرج البخاري ومسلم والرتمذي

فاستيقظ وقد ذهبت  ،فوضع رأسه فنام نومة ،بتوبة العبد من رجل نزل منزال  مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه
فنام  ،فرجع ،ارجع إىل مكاين الذي كنت فيه فأانم حىت أموت :فطلبها حىت إذا اشتد عليه العطش واحلر قال ،راحلته

فاهلل أشد فرحا  بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده  ،ده عليه زاده وطعامه وشرابهفإذا راحلته عن ،مث رفع رأسه ،نومة
». 

ابن عن  ،وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين
وهو الذي يقبل التوبة  ﴿ال أبس به مث قرأ  :قال ،أنه سئل عن الرجل يفجر ابملرأة مث يتزو جها ،رضي هللا عنه مسعود

 .﴾عن عباده 
فأتينا  ،ويعلم ما يفعلون أو تفعلون ،امرتينا يف قراءة هذا احلرف :عن األخنس قال ،وأخرج سعيد بن منصور والطرباين

 .تفعلون :فقال ابن مسعود
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 س ورة الزخرف
« إنين بريء مما تعبدون »  :رضي هللا عنه أنه قرأ مسعودابن عن  ،وأخرج الفضل بن شاذان يف كتاب القراءات بسنده

 .ابلياء
مسعت رسول هللا  :قال ﴾أهم يقسمون رمحة ربك  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله ابن مسعودعن  ،وأخرج أمحد واحلاكم

 ،وإن هللا يعطي الدنيا من حيب ،إن هللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم»  :صلى هللا عليه وسلم يقول
 .«فمن أعطاه الدين فقد أحبه  ،وال يعطي الدين إال من حيب ،ومن ال حيب

واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا  ﴿كان عبد هللا يقرأ   :عن جماهد قال ،وأخرج سعيد بن منصور وابن املنذر
 .مؤمين أهل الكتاب« واسأل الذين يقرأون الكتاب من قبل »  ابن مسعوديف قراءة  :قال ﴾

قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب الدنيا والبزار وابن املنذر والبيهقي يف البعث
 .«إنك ستنظر إىل الطري يف اجلنة فتشتهيه فيخر بني يديك مشواي  »  :وسلم

هذا قول نبيكم  :قال ﴾وقيله َي رب إن هؤَلء قوم َل يؤمنون  ﴿:عن جماهد يف قوله ،جريرأخرج عبد بن محيد وابن 
 .«وقال الرسول اي رب » أنه قرأ  ابن مسعودوعن  ،صلى هللا عليه وسلم يشكو قومه إىل ربه

 
 سورة ال دخان

 .آية الدخان قد مضت :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن مردويه من طريق أيب عبيدة
كان أانس   ،الدخان قد مضى :قال ابن مسعودعن  ،ابن مردويه من طريق عتبة بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود وأخرج

 .أصاهبم خممصة وجوع شديد حىت كانوا يرون الدخان فيما بينهم وبني السماء
طلوع  :غري أربع فقد رأيناه ،كل ما وعدان هللا ورسوله  :ابن مسعودقال  :عن حممد بن سريين قال ،وأخرج عبد بن محيد

وأما  ،فاما الدخان فقد مضى وكان سين كسين يوسف ،وأيجوج ومأجوج ،ودابة األرض ،والدجال ،الشمس من مغرهبا
 .وأما البطشة الكربى فيوم بدر ،القمر فقد انشق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

«  :قال ،هللا صلى هللا عليه وسلم من الناس إدابرا  ملا رأى رسول »  :قال ابن مسعودعن  ،وأخرج البيهقي يف الدالئل
 ،فجاءه أبو سفيان وانس من أهل مكة ،فأخذهتم سنة حىت أكلوا امليتة واجللود والعظام» اللهم سبع كسبع يوسف 

فدعا رسول هللا صلى هللا عليه  ،فادع هللا هلم ،وأن قومك قد هلكوا ،إنك تزعم أنك قد بعثت رمحة :فقالوا اي حممد
فاحندرت » اللهم حوالينا وال علينا «  :فقال ،فشكا الناس كثرة املطر ،فأطبقت عليهم سبعا   ،فسقوا الغيث ،وسلم
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إان   ﴿:وهو قوله .فقد مضت آية الدخان وهو اجلوع الذي أصاهبم :قال .فسقي الناس حوهلم ،السحابة على رأسه
 .«وآية الروم والبطشة الكربى وانشقاق القمر وذلك كله يوم بدر  ﴾م عائدون كاشفوا العذاب قليالا إنك

يوم نبطش  ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعودعن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن مردويه
 .يوم بدر :قال ﴾البطشة الكربى إان منتقمون 

 ﴾البطشة الكربى  ﴿ابن مسعود:قال ابن عباس قال :عن عكرمة قال ،وأخرج عبد بن محيد وابن جرير بسند صحيح
 .هي يوم القيامة :يوم بدر وأان أقول

إن شجرة الزقوم  ﴿أقرأ رجال   ابن مسعودوأخرج أبو عبيد يف فضائله وابن األنباري وابن املنذر عن عون بن عبدهللا أن 
طعام الفاجر؟  :أتستطيع أن تقول :فقال ،م يستقم هبا لسانهطعام اليتيم فرددها عليه فل :فقال الرجل ﴾طعام اْلثيم 

 .فافعل :قال .نعم :قال
قال أمني من الشيطان واألوصاب  ﴾إن املتقني يف مقام أمني  ﴿وأخرج عبد بن محيد وابن جرير عن قتادة يف قوله 

 ﴿بعيس عني ويف قوله  مسعودابن ويف قراءة  :قال .بيض عني :قال ﴾وزوجناهم حبور عني  ﴿واألحزان ويف قوله 
 .أمنوا من املوت واألوصاب والشيطان :قال ﴾يدعون فيها بكل فاكهة آمنني 

 .«ال يذقون فيها طعم املوت »  ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج ابن أيب حامت عن قتادة رضي هللا عنه قال
  

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

113 

 س ورة اجلاثية
وقالوا ما هي إَل حياتنا الدنيا  ﴿رضي هللا عنه أنه قرأ  مسعودابن وابن أيب حامت عن  ،وابن املنذر ،وأخرج أبو عبيد

 .﴾منوت وحنيا 
 

 سورة اْلحقاف
وهي  ﴾حم  ﴿أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة من آل  :قال ابن مسعودوأخرج أمحد بسند جيد عن 

 .وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثالثني آية مسيت ثالثني :قال ،األحقاف
وأقرأها  ،أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة األحقاف :قال ابن مسعودواحلاكم وصححه  ،وأخرج ابن الضريس
وهللا لقد أقرأين رسول هللا صلى  :فقلت .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من أقرأكها؟ قال :فقلت ،آخر فخالف قراءته

أمل  :فقال اآلخر ،بلى :أمل تقرئين كذا وكذا؟ قال :فقلت اي رسول هللا ،هللا فأتينا رسول هللا صلى .هللا عليه وسلم غري ذا
ليقرأ كل واحٍد منكما ما مسع فإمنا هلك  :فتمع ر وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال .بلى :تقرئين كذا وكذا قال

 .من كان قبلكم ابالختالف
رضي  ابن مسعودمردويه وأبو نعيم والبيهقي معا  يف الدالئل عن وابن  ،وأخرج ابن أيب شيبة وابن منيع واحلاكم وصححه

 ،صه :أنصتوا قالوا :فلما مسعوه قالوا ،وهو يقرأ القرآن ببطن خنلة ،هبطوا على النيب صلى هللا عليه وسلم :هللا عنه قال
 .﴾ضالل مبني  ﴿إىل قوله  ﴾وإذ صرفنا إليك نفراا من اجلن  ﴿فأنزل هللا  ،وكانوا تسعة أحدهم زوبعة

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  :رضي هللا عنه ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وأبو الشيخ يف العظمة عن 
 .«بت الليلة أقرأ على اجلن رفقا  ابحلجون »  :وسلم

وسلم ابجلن ليلة من آذن النيب صلى هللا عليه  ابن مسعودسألت  :وأخرج البخاري ومسلم وابن مردويه عن مسروق قال
 .آذنته هبم شجرة :استمعوا القرآن قال

رضي هللا عنه أنه سئل أين قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن 
 .قرأ عليهم بشعب يقال له احلجون :على اجلن فقال
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 سورة حمم د
 

جاء رجل يقال له هنيك بن  :والرتمذي والنسائي عن أيب وائل رضي اللهعنه قالأخرج ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم 
اي أاب عبد الرمحن كيف تقرأ هذا احلرف؟ أايء جتده أما الفا؟ من ماء غري  :رضي هللا عنه فقال ابن مسعودسنان أىل 

ا؟ فقال أين ألقرأ املفصل يف وكل القرآن أحصيت غري هذ :ايسن أو من ماء غري آسن؟ فقال له عبد هللا رضي هللا عنه
إين  ،ولكن القرآن إذا وقع يف القلب فرسخ نفع ،هذا كهذا الشعر إن قوما  يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم :قال .ركعة

 .ألعرف النظائر اليت كان يقرأ هبن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : عنهرضي هللا ابن مسعودوأخرج أمحد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن 

 .«يكون بني يدي الساعة أايم فريفع فيها العلم وينزل فيها اجلهل ويكثر يف اهلرج » 
إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء اخللق  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 .»وسوء اجلوار 
ال تقوم الساعة حىت »  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :رضي هللا عنه ابن مسعودويه عن وأخرج ابن مرد

وحىت يبعث الغالم ابلشيخ بريدا   ،وحىت تتخذ املساجد طرقا  ال يسجد هلل فيها حىت جياوز ،يكون السالم على املعرفة
 .«وحىت ينطلق الفاحر إىل األرض النامية فال جيد فضالًّ  ،بني األفقني

ال تقوم الساعة حىت تتخذ «  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه عن 
خص فال وحىت تغلو اخليل والنساء مث تر  ،وحىت تتجر املرأة وزوجها ،املساجد طرقا  وحىت يسلم الرجل على الرجل ابملعرفة

 .»تغلوا إىل يوم القيامة 
بني «  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج أمحد والبخاري يف األدب املفرد واحلكم وصححه عن 

يدي الساعة تسليم اخلاصة وفشو التجارة حىت تعني املرأة زوجها على التجارة وقطع األرحام وفشو القلم وظهور 
 .»شهادة احلق الشهادة ابلزور وكتمان 

إن من «  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ابن مسعودوأخرج ابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 
وأن يربد الصيب  ،وأن ال يسلم الرجل إال على من يعرفه ،أشراط الساعة أن مير الرجل يف املسجد ال يصلي فيه ركعتني

 .»العراة رعاء الشاء يف البنيان وأن تتطاول احلفاة  ،الشيخ لفقره
كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ قام قومة له    :وأخرج ابن خزمية واحلاكم عن العداء بن خالد رضي هللا عنه قال

رضي هللا عنه أبيب أنت وأمي اي رسول هللا أخربتنا  ابن مسعودأحذركم الدجالني الثالث فقال  :كأنه مفزع مث رجع فقال
رجل خيرج يف قوم أوهلم مثبور وآخرهم مثبور عليهم اللعنة  :ال األعور وعن أكذب الكذابني فمن الثالث؟ قالعن الدج
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احلديث  :وهو أبعد الناس من سننه قال الذهيب :دائبة يف فتنة اجلارفة وهو الدجال األكيس أيكل عباد هللا قال حممد
 .منكر مبرة

رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وأمحد وأبو داود والرتمذي واحلاكم وصححاه عن 
ال  ،ويف لفظ ،لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطو ل هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجل مين أو من أهل بييت»  :وسلم قال

ل من أهل بييت يواطىء امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ميأل األرض قسطا  تذهب األايم والليايل حىت ميلك العرب رج
 .«وعدال  كما ملئت ظلما  وجورا  

ما كنا نعرف املنافقني على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .إال ببغضهم علي بن أيب طالب
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 س ورة الفتح
أخرج ابن أيب شيبة وأمحد والبخاري يف اترخيه وأبو داود والنسائي وابن جرير والطرباين وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل 

 ،أقبلنا من احلديبية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبينا حنن نسري إذ أاته الوحي :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن 
 .﴾إان فتحنا لك فتحاا مبيناا  ﴿فأخربان أنه أنزل عليه  ،وكان إذا أاته اشتد عليه فسر ي عنه وبه من السرور ما شاء هللا

 .تصديقا  مع تصديقهم :قال ﴾ليزدادوا إمياانا مع إمياهنم  ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .«ويسبحوا هللا بكرة وأصيال  »  ابن مسعوديف قراءة  : عنه قالوأخرج أبو عبيد وابن املنذر عن هرون رضي هللا

 
 

 سورة احلجرات
نزلت  :قال ،اآلية ﴾َل ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودأخرج ابن مردويه عن 

 .يف قيس بن مشاس
أن يقول إذا كان الرجل يهوداي   :قال ﴾وَل تنابزوا ابْللقاب  ﴿ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت عن 

 .ويقول للرجل املسلم اي فاسق ،فأسلم اي يهودي اي نصراين اي جموسي
وأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وأبو داود وابن املنذر وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن زيد بن 

 ،إان قد هنينا عن التجسس :فقال عبدهللا ،هذا فالن تقطر حليته مخرا   :رضي هللا عنه فقيل مسعودابن أيت  :وهب قال
 .ولكن إن يظهر لنا شيء أنخذ به

ومن  ،من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه هللا هبا خريا  يف الدنيا واآلخرة :قال ابن مسعودوأخرج البخاري يف األدب عن 
إن قال فيه ما  ،وما التقم أحد لقمة شرا  من اغتياب مؤمن ، هبا يف الدنيا واآلخرة شرا  اغتيب عنده فلم ينصره جزاه هللا

 .ومن قال فيه ما ال يعلم فقد هبته ،يعلم فقد إغتابه
وسائر القرآن بعد فضل  ،واملثاين كالزبور ،واملئني كاإِلجنيل ،الطوال مكان التوراة :قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

 .على الكتب
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 سورة ال ذارَيت
وأخرج أمحد وأبو داود والرتمذي وصححه والنسائي وابن األنباري يف املصاحف وابن حبان واحلاكم وصححه وابن 

إين  ﴿أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودمردويه والبيهقي يف األمساء والصفات عن 
 .﴾أان الرزاق ذو القّوة املتني 

 
 سورة النجم

أن رسول هللا صلى هللا عليه  ابن مسعودوأخرج أمحد وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ يف العظمة عن 
وأما الثانية فإنه   ،وسلم مل ير جربيل يف صورته إال مرتني أما واحدة فإنه سأله أن يراه يف صورته فأراه صورته فسد األفق

 .خلق جربيل :قال ﴾وهو ابْلفق اْلعلى لقد رأى من آَيت ربه الكربى  ﴿فذلك قوله  ،كان معه حيث صعد
وأخرج أمحد وعبد بن محيد وابن املنذر والطرباين وأبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا  يف الدالئل 

رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل يف صورته وله ستمائة جناح كل جناح  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودعن 
 .يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما هللا به عليم ،منها قد سد األفق

رأيت جربيل عند »  :رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن 
 .«ملنتهى له ستمائة جناح ينفض من ريشه التهاويل والدر والياقوت سدرة ا

رضي هللا عنه  ابن مسعودوأخرج البخاري ومسلم والرتمذي وابن جرير وابن املنذر وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن 
 .رأى النيب صلى هللا عليه وسلم جربيل له ستمائة جناح :قال ﴾فكان قاب قوسني أو أدىن  ﴿يف قوله 

وأخرج الفراييب وعبد بن محيد والرتمذي وصححه وابن جرير وابن املنذر والطرباين وأبو الشيخ واحلاكم وصححه وابن 
 :قال ﴾ما كذب الفؤاد ما رأى  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودمردويه وأبو نعيم والبيهقي معا  يف الدالئل عن 

 .رأى صلى هللا عليه وسلم
دان جربيل منه حىت   :قال ﴾فكان قاب قوسني  ﴿رضي هللا عنه يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن املنذر عن 

 .كان قدر ذراع أو ذراعني
رأى جربيل معلقا  رجله بسدرة عليه  :قال ﴾ولقد رآه نزلة أخرى  ﴿ابن مسعودوأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن 

 .الدر كأنه قطر املطر على البقل
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رأى رسول هللا صلى هللا عليه  :قال ﴾ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى  ﴿ابن مسعودوأخرج أبو الشيخ عن 
ل والدر والياقوت وسلم جربيل يف صورته عند السدرة له ستمائة جناح؛ جناح منها سد األفق يتناثر من أجنحته التهاوي

 .ما ال يعلمه إال هللا
صبو اجلنة  :قال ﴾عند سدرة املنتهى  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأخرج الفراييب وابن أيب شيبة وابن جرير والطرباين عن 

 .يعين وسطها جعل عليها فضول السندس واالستربق
 .اجلنة يف السماء السابعة العليا والنار يف األرض السابعة السفلى :قال ابن مسعودوأخرج أبو الشيخ يف العظمة عن 

وأخرج الفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد والبخاري وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه 
رأى رفرفا  أخضر  :قال ﴾ى لقد رأى من آَيت ربه الكرب  ﴿يف قوله  ابن مسعودوأبو نعيم والبيهقي معا  يف الدالئل عن 

 .من اجلنة قد سد األفق
يف  ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر واحلاكم وصححه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 

ويصدق  ،يوزان الرجلني املش ،وزان اليدين البطش ،وزان الشفتني التقبيل ،زان العينني النظر :قال ﴾إَل اللمم  ﴿قوله 
 .فإن تقدم بفرجه كان زانيا  وإال فهو اللمم ،ذلك الفرج أو يكذبه

 
 سورة القمر

 ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل من طريق جماهد عن أيب معمر عن 
 ،رأيت القمر منشق ا  شقتني مبكة قبل أن خيرج النيب صلى هللا عليه وسلم شقة على أيب قبيس وشقة على السويداء :قال

يقول كما رأيتم القمر منشقا  فإن الذي  :قال جماهد ﴾اقرتبت الساعة وانشق القمر  ﴿فنزلت  ،سحر القمر :فقالوا
 .حق ﴾اقرتبت الساعة  ﴿أخربكم عن 

 :قال ابن مسعودعن » وأخرج عبد بن محيد والبخاري ومسلم والرتمذي وابن جرير وابن مردويه من طريق أيب معمر 
فقال رسول هللا صلى هللا  ،فرقة فوق اجلبل وفرقة دونه ،انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرقتني

 .» «اشهدوا «  :عليه وسلم
 :قال ابن مسعودنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كالمها يف الدالئل من طريق مسروق عن وأخرج ابن جرير وابن امل

انتظروا ما أيتيكم به  :فقالوا ،هذا سحر ابن أيب كبشة :فقالت قريش ،انشق القمر على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم
اقرتبت  ﴿نعم قد رأيناه فأنزل هللا  :لوهم فقالوافجاء السفار فسأ ،السفار فإن حممدا  ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم

 .﴾الساعة وانشق القمر 
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انشق القمر يف زمان النيب صلى هللا عليه  :وأخرج البخاري ومسلم وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن ابن عباس قال
 .وسلم

كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن »  :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه وأبو نعيم يف الدالئل من طريق علقمة عن 
 .» «اشهدوا «  :فتوارت فرقة خلف اجلبل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ،فانشق القمر حىت صار فرقتني

ابن وأخرج أمحد وعبد بن محيد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن جرير واحلاكم وابن مردويه عن 
 .ابلدال ﴾فهل من مدكر  ﴿فقال  ،لى النيب صلى هللا عليه وسلم ] فهل من مذكر [ ابلذالقرأت ع :قال مسعود

 
 س ورة الرمحن

 .الرمحن ابن مسعودكان أول مفصل   :أخرج أمحد عن ابن زيد رضي هللا عنه قال
 :فقال ،إين قد قرأت املفصل يف ركعة :رضي هللا عنه أن رجال  قال له ابن مسعودوأخرج أبو داود والبيهقي يف سننه عن 

واقرتبت  ،الرمحن والنجم يف ركعة ،لكن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ النظائر سورتني يف ركعة ،أهذا كهذا الشعر
والدخان وإذا الشمس   ،وعم واملرسالت يف ركعة ،وإذا وقعت وإن يف ركعة ،والطور والذارايت يف ركعة ،واحلاقة يف ركعة

 .وويل للمطففني وعبس يف ركعة ،وسأل سائل والنازعات يف ركعة ،ت يف ركعةكور 
 .املرجان اخلرز األمحر :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والفراييب وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والطرباين عن 

 .ملن خافه يف الدنيا :قال ﴾وملن خاف مقام ربه جنتان  ﴿ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
وأخرج الفراييب وعبد بن محيد وعبدهللا بن أمحد يف زوائد الزهد وابن جرير وابن أيب حامت واحلاكم وصححه وابن مردويه 

أخربمت ابلبطائن فكيف  :قال ﴾متكئني على فرش بطائنها من إستربق  ﴿يف قوله  ابن مسعودوالبيهقي يف البعث عن 
 .ابلظهائر

 وعبد بن محيد وعبدهللا بن أمحد يف زوائد الزهد وابن جرير وابن أيب حامت واحلاكم وصححه وابن مردويه وأخرج الفراييب
أخربمت ابلبطائن فكيف  :قال ﴾متكئني على فرش بطائنها من إستربق  ﴿يف قوله  ابن مسعودوالبيهقي يف البعث عن 

 .ابلظهائر
وأخرج ابن أيب شيبة وهناد بن السري والرتمذي وابن أيب الدنيا يف وصف اجلنة وابن جرير وابن أيب حامت وابن حبان وأبو 

إن املرأة من نساء أهل اجلنة لريى »  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودالشيخ يف العظمة وابن مردويه عن 
فأما الياقوت فإنه  ﴾كأهنن الياقوت واملرجان   ﴿وذلك أن هللا يقول  ،خمها بياض ساقها من وراء سبعني حلة حىت يرى

 .«حجر لو أدخلت فيه سلكا  مث استصفيته لرأيته من ورائه 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

 

120 

 :قال ﴾كأهنن الياقوت واملرجان   ﴿ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وهناد بن السري وعبد بن محيد وابن جرير عن 
أرأيت لو أن أحدكم أخذ سلكا  فأدخله  :قال ،يرى مخ ساقها من وراء الثيابعلى كل واحدة سبعون حلة من حرير 

وكان إذا حد ث حديثا  نزع له آية من  ،فذلك هن   :قال ،بلى :يف ايقوتة أمل يكن يرى السلك من وراء الياقوتة؟ قالوا
 .الكتاب

إن املرأة من احلور العني لريى مخ ساقها من  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد والطرباين والبيهقي يف البعث عن 
 .كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاء  ،وراء اللحم والعظم من حتت سبعني حلة

 .اخليام در جموف :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن 
لكل  :قال ابن مسعودنة وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه عن وأخرج ابن أيب شيبة وابن أيب الدنيا يف صفة اجل

يدخل عليها كل يوم من هللا حتفة وكرامة وهدية مل تكن قبل  ،ولكل خيمة أربعة أبواب ،ولكل خرية خيمة ،مسلم خرية
وأخرجه ابن مردويه من وجه  ،حور عني كأهنن بيض مكنون ،وال ذفرات ،وال خبرات ،وال طماحات ،ال مراحات ،ذلك

 .آخر عن ابن عباس رضي هللا عنهما مرفوعا  
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 س ورة الواقعة
وأخرج أبو عبيد يف فضائله وابن الضريس واحلرث بن أيب أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 

 .«واقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا  من قرأ سورة ال»  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ابن مسعود
مث  ،إن الرجل من أهل اجلنة ليؤتى ابلكأس وهو جالس مع زوجته فيشرهبا :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 .قد ازددت يف عيين سبعني ضعفا   :يلتفت إىل زوجته فيقول
إن يف اجلنة طريا  له سبعون ألف »  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

ريشة فإذا وضع اخلوان قدام ويل  هللا جاء الطري فسقط عليه فانتفض فخرج من كل ريشة لون ألذ من الشهد وألني من 
 .«الزبد وأحلى من العسل مث يطري 

حتدثنا ذات ليلة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ألران  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
عرضت علي األنبياء ابتباعها من أممها فإذا »  :فلما أصبحنا غدوان على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ،احلديث

حىت مر  ،منكم رشيدأليس  :فقال ،وقد أنبأكم هللا عن قوم لوط ،وإذا النيب ليس معه أحد ،النيب معه الثلة من أمته
فإذا الظراب ظراب  ،انظر عن ميينك :فأين أميت؟ قال .اي رب :قلت ،موسى عليه السالم ومن معه من بين إسرائيل

أنظر عن يسارك فإذا األفق قد سد  :قال ،رضيت اي رب :أرضيت اي حممد؟ قلت :قال ،مكة قد سد من وجوه الرجال
فإن مع هؤالء سبعني ألفا  يدخلون اجلنة بغري  :قال ،رضيت اي رب :أرضيت اي حممد؟ قلت :من وجوه الرجال قال

اللهم اجعله  :قال ،ادع هللا أن جيعلين منهم :فأتى عكاشة بن حمصن األسدي رضي هللا عنه فقال اي رسول هللا ،حساب
مث قال هلم النيب صلى هللا  ،سبقك هبا عكاشة :ادع هللا أن جيعلين منهم فقال :مث قام رجل آخر فقال اي رسول هللا ،منهم

فإن عجزمت وقصرمت فكونوا من أصحاب  ،إن استطعتم أبيب أنتم وأمي أن تكونوا من السبعني فكونوا :عليه وسلم
إين ألرجو أن  :مث قال ،فإين قد رأيت أانسا  يتهارشون كثريا   ،فإن عجزمت وقصرمت فكونوا من أصحاب األفق ،الظراب

فتذاكروا من هؤالء  ﴾ثلة من اْلولني وثلة من اآلخرين  ﴿رب القوم مث تال هذه اآلية فك ،تكونوا شطر أهل اجلنة
 .» «وعلى رهبم يتوكلون « هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون  :السبعون ألفا  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .«ما ميسه إال املطهرون »  :رضي هللا عنه ابن مسعوديف قراءة  :وأخرج ابن جرير عن قتادة قال
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 س ورة احل ديد
 .على الصراط :قال ﴾يسعى نورهم بني أيديهم  ﴿ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 

يسعى نورهم  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه واحلاكم وصححه عن 
ميرون على الصراط منهم من نوره مثل اجلبل ومنهم من نوره مثل  ،يؤتون نورهم على قدر أعماهلم :قال ﴾بني أيديهم 

 .النخلة وأدانهم نورا  من نوره على إهبامه يطفأ مرة ويقد أخرى
ما كان بني أسالمنا وبني أن عاتبنا هللا  :قال ابن مسعودوأخرج مسلم والنسائي وابن ماجة وابن املنذر وابن مردويه عن 

 .إال أربع سنني ﴾أمل أين للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر هللا  ﴿هبذه 
أخربه أنه مل يكن بني  ابن مسعودوأخرج ابن املنذر وابن مردويه والطرباين واحلاكم وصححه عن عبدهللا بن الزبري أن 

وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم  ،هللا هبا إال أربع سننيإسالمهم وبني أن نزلت هذه اآلية يعاتبهم 
 .األمد فقست قلوهبم وكثري منهم فاسقون

ال يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم أال »  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .«ليس آبت  أال إمنا البعيد ما ،أن كل ما هو آت قريب
 .مرفوعا   ابن مسعودوأخرجه ابن مردويه عن 

والذين آمنوا  ﴿إن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد مث تال  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 
 .﴾ابهلل ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهبم 

أخرج عبد بن محيد واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول وأبو يعلى وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم 
قال يل رسول هللا «  :قال ابن مسعودعن » وصححه وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلميان وابن عساكر من طرق 

 :هل تدري أي عرا اإِلميان أوثق؟ قلت :قال ،اي رسول هللا ثالث مراتلبيك  :قلت :اي عبد هللا :صلى هللا عليه وسلم
 :هل تدري أي الناس أفضل؟ قلت :قال ،أوثق عرا اإِلميان الوالية يف هللا ابحلب فيه والبغض فيه :قال ،هللا ورسوله أعلم
هللا ورسوله  :اي عبد هللا هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت ،أفضل الناس عمال  إذا تفقهوا يف الدين :قال ،هللا ورسوله أعلم

 ،وإن كان يزحف على استه ،وإن كان مقصرا  ابلعمل ،فإن أعلم الناس أبصرهم ابحلق إذا اختلف الناس :قال ،أعلم
على دين هللا  وزت امللوك وقاتلتهم ،واختلف من كان قبلنا على اثنتني وسبعني ِفْرقة  جنا منها ثالث وهلك سائرها ف هْرَقة  

وترهبوا فيها وهم  ،فساحوا يف اجلبال ،وفرقة مل يكن هلم طاقة مبوازاة امللوك وال ابملقام معهم ،وعيسى ابن مرمي حىت قتلوا
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إَل ابتغاء رضوان هللا فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين  ﴿:الذين قال هللا

 .» «الذين كفروا يب وجحدوين  ﴾وكثري منهم فاسقون  ﴿الذين آمنوا يب وصدقوين  ﴾آمنوا منهم أجرهم 
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 سورة اجملادلة
إذا كنتم ثالثة فال يتناج »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودأخرج البخاري ومسلم وابن مردويه عن 

 .«اثنان دون الثالث فإن ذلك حيزنه 
فضل هللا  ،ما خص هللا العلماء يف شيء من القرآن ما خصهم يف هذه اآلية :قال مسعودابن وأخرج ابن املنذر عن 

 .الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ومل يؤتوا العلم
أوحى هللا إىل نيب »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج أبو نعيم يف احللية عن 

فماذا  ،وأما انقطاعك إيل  فتعززت يب ،ء أن قل لفالن العابد أما زهدك يف الدنيا فتعجلت راحة نفسكمن األنبيا
 .«هل واليت يل وليا  أو عاديت يل عدوا ؟  :وما لك علي ؟ قال :عملت يف ما يل عليك؟ قال اي رب

 
 س ورة احل شر

أخرج الفراييب وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم 
إين أخاف أن أكون  :رضي هللا عنه أن رجال  قال له ابن مسعودوصححه وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 

وأان رجل  ﴾ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون  ﴿:قولإين مسعت هللا ي :وما ذاك؟ قال :قال ،قد هلكت
وال خري يف  ،ولكنه البخل ،ليس ذاك ابلشح :رضي هللا عنه ابن مسعودفقال له  ،شحيح ال يكاد خيرج مين شيء

 .وإن الشح الذي ذكره هللا يف القرآن أن أتكل مال أخيك ظلما   ،البخل
 ،ال يذهب السخاء على هللا»  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي وضعفه عن 

 .«فإذا لقيه يوم القيامة أخذ بيده فأقله عثرته  ،السخي قريب من هللا
وكانت أتوي ابلليل  ،كانت امرأة ترعى الغنم وكان هلا أربعة إخوة  :يف هذه اآلية قال ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

 ،فإنك رجل مصدق يسمع قولك ،اقتلها مث ادفنها :فأاته الشيطان فقال ،لراهب ففجر هباإىل صومعة راهب فنزل ا
فلما أحبلها قتلها مث دفنها يف  ،إن الراهب فجر أبختكم :فقال هلم ،فأتى الشيطان إخوهتا يف املنام ،فقتلها مث دفنها
وأان وهللا لقد رأيت كذلك فقال  :ل اآلخرلقد رأيت البارحة كذا وكذا فقا :فلم أصبح قال رجل منهم ،مكان كذا وكذا

فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه  ،فوهللا ما هذا إال لشيء :وأان وهللا لقد رأيت كذلك قالوا :اآلخر
ولن ينجيك منه غريي فاسجد يل سجدة  ،إين أان الذي أوقعتك يف هذا :فلقيه الشيطان فقال ،مث انطلقوا به ،فأنزلوه

 .فسجد له فلما أتوا به ملكهم تربأ منه وأهِخَذ فقهِتل ،واحدة وأجنيك مما أوقعتك فيه
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ضرب هللا مثل الكفار واملنافقني الذين كانوا على عهد النيب صلى هللا  :يف اآلية قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .﴾لإِلنسان اكفر  كمثل الشيطان إذ قال  ﴿عليه وسلم 

هي  :قال ،إىل آخر السورة ﴾لو أنزلنا هذا القرآن على جبل  ﴿:وعلي  مرفوعا  يف قوله ابن مسعودوأخرج الديلمي عن 
 .رقية الصداع

 
 

 سورة املمتحنة
رضي هللا عنه من الذين قالوا  ابن مسعودكانت زينب امرأة   :وأخرج عبد بن محيد عن عامر الشعيب رضي هللا عنه قال

 .﴾واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا  ﴿:له
َي أيها الذين آمنوا َل  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله ابن مسعودوأخرج الفراييب وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين عن 

 .رجوهنافال يؤمنون هبا وال ي :قال ﴾تتولوا قوماا غضب هللا عليهم قد يئسوا من اآلخرة 
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 سورة اجلمع ة
أخرج عبد الرزاق والفراييب وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن 

ولو كانت فاسعوا لسعيت حىت  :قال« فامضوا إىل ذكر هللا » أنه كان يقرأ  ابن مسعوداألنباري والطرباين من طرق عن 
 يسقط ردائي 

إن سعيكم  ﴿:وهو كقوله« فامضوا إىل ذكر هللا »  :ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق والطرباين عن قتادة قال يف حرف 
 .[ 4 :] الليل ﴾لشىت 

أكان النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب  :أنه سئل ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن ماجة والطرباين وابن مردويه عن 
 .﴾وتركوك قائماا  ﴿أما تقرأ  :قائما  أو قاعدا ؟ قال

 
 س ورة التغابن

 
ما مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف ) زعموا (  :أنه قيل له ابن مسعودعن » أخرج ابن أيب شيبة وابن مردويه 

 .» «بئس مطية الرجل «  :مسعته يقول :قال
هي املصيبات تصيب الرجل فيعلم أهنا من عند هللا  :رضي هللا عنه يف اآلية قال ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور عن 

 .فيسلم هلا ويرضى
فإنه  ،اللهم إين أعوذ بك من الفتنة :ال يقولن أحدكم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر والطرباين عن 
ولكن من استعاذ فليستعذ  ﴾إمنا أموالكم وأوَلدكم فتنة  ﴿:فإن هللا يقول ،ل على فتنةليس أحد منكم إال وهو مشتم

 .من مضالهتا
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 س ورة الط الق
 .الطهر يف غري مجاع :قال ﴾فطلقوهن لعدهتن  ﴿ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد والطرباين والبيهقي عن 

من أراد أن يطلق  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن املنذر والطرباين والبيهقي وابن مردويه عن 
 .للسنة كما أمره هللا فليطلقها طاهرا  يف غري مجاع
طلقوهن َي أيها النيب إذا طلقتم النساء ف ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد والطرباين وابن مردويه عن 

 .أو يراجعها إن شاء ،مث يدعها حىت تنقضي عدهتا ،طالق العدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر :قال ﴾لعدهتن 
 .الطالق طاهرا  يف غري مجاع :قال ﴾وأحصوا العدة  ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعودأخرج عبد بن محيد عن 

 ابن مسعودويف حرف  ،هو النشوز :قال ﴾بفاحشة مبينة  ﴿وأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد عن قتادة رضي هللا عنه 
 .«إال أن يفحشن » 

وأن  ،خمرجه أن يعلم أنه قبل أمر هللا :قال ﴾ومن يتق هللا جيعل له خمرجاا  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 ﴾ويرزقه من حيث َل حيتسب  ﴿:ويف قوله ،وهو يدفع عنه ،وهو يعافيه ،وهو يبتليه ،هللا هو الذي يعطيه وهو مينعه

 .من حيث ال يدري :يقول :قال
أتى رجل »  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد واحلاكم وابن مردويه عن أيب عيينة والبيهقي يف الدالئل عنه عن 

وبكى  ،اي رسول هللا إن بين فالن أغاروا علي  فذهبوا اببين :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراه عوف بن مالك فقال
فلم يلبث الرجل  ،فأخربها ؟ما رد عليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فقالت له ،فرجع إىل امرأته ،اسأل هللا :فقال

وأمرهم  ،حمد هللا وأثىن عليهفأخربه فقام على املنرب ف ،فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم ،أن رد هللا إبله وابنه أوفر ما كان
 .« ﴾ومن يتق هللا جيعل له خمرجاا ويرزقه من حيث َل حيتسب  ﴿وقرأ عليهم  ،مبسئلة هللا والرغبة له

ليس املتوكل  :قال ﴾ومن يتوكل على هللا فهو حسبه  ﴿:رضي هللا عنه قي قوله ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
ولكن هللا  ،وقضى حاجته ،ودفع عنه ما يكره ،وليس كل من توكل على هللا كفاه ما أمهه ،الذي يقول تقضي حاجيت

قد جعل هللا لكل شيء قدراا  ﴿:ويف قوله ،ويعظم له أجرا   ،جعل فضل من توكل على من مل يتوكل أن يكفر عنه سيئاته
 .يعين أجال  ومنتهى ينتهي إليه :قال ﴾

»  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رضي هللا عنه قال ابن مسعودححه عن وأخرج أبو داود والرتمذي واحلاكم وص
 .«ومن نزلت به فاقة فأنزهلا ابهلل فيوشك هللا له برزق عاجل أو آجل  ،من نزلت به فاقة فأنزهلا ابلناس مل تسد فاقته

وأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت 
إن  ،من شاء العنته :فقال ،تعتد آخر األجلني :أنه بلغه أن عليا  يقول ابن مسعودوالطرباين وابن مردويه من طرق عن 
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بكذا  ﴾وأوَلت اْلمحال أجلهن أن يضعن محلهن  ﴿نزلت بعد سورة البقرة  اآلية اليت نزلت يف سورة النساء القصرى
 .وكذا شهرا  فكل مطلقة أو متوىف عنها زوجها فأجلها أن تضع محلها

من شاء حالفته أن سورة  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد والطرباين وابن مردويه عن 
 .﴾وأوَلت اْلمحال أجلهن أن يضعن محلهن  ﴿د األربعة أشهر وعشرا  النساء الصغرى أنزلت بع
وأوَلت اْلمحال  ﴿إن اآلية اليت يف سورة النساء القصرى  ،من شاء العنته :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق عن 

 .نسخت ما يف البقرة ﴾أجلهن أن يضعن محلهن 
وأوَلت اْلمحال  ﴿نسخت سورة النساء القصرى كل عدة  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

 .أجل كل حامل مطلقة أو متوىف عنها زوجها أن تضع محلها ﴾أجلهن أن يضعن محلهن 
 .رضي هللا عنه مرفوعا   ابن مسعودوأخرجه احلاكم يف التاريخ والديلمي عن 

وال  ،اجتعلون عليها التغليظ :ي هللا عنه قالرض ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد والبخاري والطرباين وابن مردويه عن 
إذا وضعت  ﴾وأوَلت اْلمحال أجلهن أن يضعن محلهن  ﴿جتعلون الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطوىل 

 .فقد انقضت العدة
 .نزلت سورة النساء القصرى بعد اليت يف البقرة بسبع سنني :وأخرج ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري قال
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 سورة التحرمي
وأما  ،فأما احلرام فأحله هللا له ،آىل النيب صلى هللا عليه وسلم من نسائه وحرم :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

 .اإِليالء فأمره بكفارة اليمني
 :قال ﴾وصاحل املؤمنني  ﴿رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله  ابن مسعودوأخرج ابن عساكر عن 

 .«رضي هللا عنهما » من صاحل املؤمنني أبو بكر وعمر » « صلى هللا عليه وسلم 
رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن مردويه وأبو نعيم يف فضائل الصحابة عن 

 .«صاحل املؤمنني أبو بكر وعمر »  :قال ﴾وصاحل املؤمنني  ﴿:يف قول هللا
صاحل املؤمنني أبو بكر  :قال ﴾وصاحل املؤمنني  ﴿:عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قول هللا ابن مسعودوأخرج عن 

 .وعمر
التوبة من الذنب ال »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج أمحد وابن مردويه والبيهقي عن 

 .«يه أبدا  تعود إل
َي  ﴿التوبة النصوح تكفر كل سيئة وهو يف القرآن مث قرأ  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه عن 

 .﴾أيها الذين آمنوا توبوا إىل هللا توبة نصوحاا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئآتكم 
 

 سورة امل لك
سورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب «  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

«. 
يؤتى الرجل يف قربه  :قال ابن مسعودوأخرج ابن الضريس والطرباين واحلاكم وصححه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 

مث يؤتى من قبل  ،قد كان يقوم علينا بسورة امللك ،ليس لكم على ما قبلي سبيل :فتقول رجاله ،فيؤتى من قبل رجليه
ليس لكم على  :مث يؤتى من قبل رأسه فيقول ،ليس لكم على ما قبلي سبيل قد كان وعى يف  سورة امللك :صدره فيقول

ا يف من قرأه ،وهي يف التوراة سورة امللك ،فهي املانعة متنع من عذاب القرب ،ما قبلي سبيل قد كان يقرأ يب سورة امللك
 .ليلة فقد كثر وأطيب

 ،كنا نسميها يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املانعة  :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن مردويه بسند جيد عن 
 .من قرأها يف ليلة فقد أكثر وأطيب ،وإهنا لفي كتاب هللا سورة امللك
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إن امليت إذا مات أوقدت حوله نريان فتأكل   :قال عودابن مسوأخرج أبو عبيد والبيهقي يف الدالئل من طريق مرة عن 
وإن رجال  مات ومل يكن يقرأ من القرآن إال سورة ثالثني آية فأتته  ،كل انر يليها إن مل يكن له عمل حيول بينه وبينها

إنه  :فأتته من قبل جوفه فقالت ،إنه كان يقوم يب :فقالت ،فأتته من قبل رجليه ،إنه كان يقرؤين :فقالت ،من قبل رأسه
 .فنظرت أان ومسروق يف املصحف فلم جند سورة ثالثني آية إال تبارك :قال .كان وعاين فأجنته

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف صالة اجلمعة بسورة اجلمعة   :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق يف املصنف عن 
 ﴿و [ 1 :] السجدة ﴾أمل تنزيل  ﴿[ ويف صالة الصبح يوم اجلمعة  1 :] األعلى ﴾سبح اسم ربك اْلعلى  ﴿

 .﴾تبارك الذي بيده امللك 
 .«ما ترى يف خلق الرمحن من تفوت » أنه قرأ  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
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 س ورة القلم
إايكم واملعاصي إن العبد »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه عن 

وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم  ،وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل ،ليذنب الذنب فينسى به الباب من العلم
هم انئمون فطاف عليها طائف من ربك و  ﴿مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،به رزقا  قد كان هىيء له

 .«قد حرموا خري جنتهم بذنبهم  ﴾فأصبحت كالصرمي 
عن  :قال ﴾يوم يكشف عن ساق  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن املنذر وابن منده عن 

 .بفتح الياء وكسر الشني« يكشف »  ابن مسعودلعله يف قراءة  :قال ابن منده .ساقيه تبارك وتعاىل
يوم  ﴿:الفراييب وسعيد بن مصور وابن منده والبيهقي يف األمساء والصفات من من طريق إبراهيم النخعي يف قولهوأخرج 

وقال  :قال ،قد قامت احلرب على ساق :مث قال ،قال ابن عباس يكشف عن أمر عظيم :قال ﴾يكشف عن ساق 
 ا  واحدا  يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويعصو ظهر الكافر فيصري عظم :ابن مسعود

ابن وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه والبيهقي يف البعث والنشور عن 
وفرقة  ،وفرقة تلحق أبرض آابئها منابت الشيخ ،يفرتق ثالث فرق تتبعه فرقة تتبعه :أنه ذكر عنده الدجال فقال مسعود

فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فرس أشقر  ،أتخذ شط الفرات فيقاتلها ويقاتلونه حىت جيتمع املؤمنون بقرى الشام
فيفسدون  ،مث ن املسيح ينزل فيقتله مث خيرج أيجوج ومأجوج فيموجون يف األرض ،أو أبلق فيقتلون ال يرجع إليهم شيء

 مث قرأ عبد هللا ،فيها
فتدخل يف أمساعهم  ،[ مث يبعث هللا عليهم دابة مثل هذه النغفة 96 :] األنبياء ﴾ب ينسلون وهم من كل حد ﴿

فيجأر أهل األرض إىل هللا فريسل هللا ماء فيطهرها منهم مث يبعث رحيا   ،فتننت األرض منهم ،فيموتون منها ،ومناخرهم
مث يقوم  ،ريح مث تقوم الساعة على شرار الناس[ إال كفئت بتلك ال 7فيها زمهرير ابردة فال تدع على وجه األرض ] 

مث  ،فال يبقى خلق هللا يف السموات واألرض إال مات إال من شاء ربك ،ملك الصور بني السماء واألرض فينفخ فيه
فليس من ابن آدم خلق إال ويف األرض منه شيء مث يرسل هللا ماء من حتت  ،يكون بني النفختني ما شاء هللا أن يكون

هللا  ﴿مث قرأ عبد هللا  ،فتنبت جسماهنم وحلماهنم من ذلك املاء كما تنبت األرض من الثرى ،منيا  كمين الرجالالعرش 
[  48 :] الروم ﴾الذي يرسل الرَيح فتثري سحاابا فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا به اْلرض بعد موهتا كذلك النشور 

فيقومون فيجيئون  ،تنطلق كل نفس إىل جسدها حىت تدخل فيهف ،مث يقوم ملك ابلصور بني السماء واألرض فينفخ فيه
فليس أحد من اخللق يعبد من دون هللا شيئا  إال هو  ،مث يتمثل هللا للخلق فيلقاهم ،جميئة رجل واحد قياما  لرب العاملني

فرييهم جهنم   ،نعم :هل يسركم املاء؟ قالوا :فيقول ،نعبد عزيرا   :ما تعبدون؟ فيقولون :فيلقى اليهود فيقول ،متبع له يتبعه
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[ مث يلقى النصارى  100 :] الكهف ﴾وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاا  ﴿مث قرأ عبد هللا  ،كهيئة السراب
وكذلك كل  ،فرييهم جهنم كهيئة السراب ،نعم :هل يسركم املاء؟ قالوا :املسيح فيقول :فيقولون ما كنتم تعبدون؟ قالوا

[ حىت مير املسلمون فيلقاهم  24 :] الصافات ﴾وقفوهم إهنم مسؤولون  ﴿مث قرأ عبد هللا  ،ن دون هللا شيئا  من يعبد م
وال  ،نعبد هللا :فينتهرهم مرة أو مرتني من تعبدون؟ فيقولون ،وال نشرك به شيئا   ،نعبد هللا :من تعبدون؟ فيقولون :فيقول

يكشف عن ساق  ﴿فعند ذلك  ،سبحان هللا إذا تعرف لنا عرفناه :ونهل تعرفون ربكم؟ فيقول :فيقول ،نشرك به شيئا  
 :ربنا فيقول»  :فيقولون ،ويبقى املنافقون ظهورهم طبق واحد كأمنا فيها السفافيد ،فال يبقى مؤمن إال  خر هلل ساجدا   ﴾

فتمر الناس أبعماهلم مير أوائلهم   ،مث يؤمر ابلصراط فيضرب على جهنم« قد كنتم تدعون إىل السجود وأنتم ساملون 
مث كذلك جييء الرجل سعيا  حىت جييء  ،مث كمر الريح مث كمر الطري مث كأسرع البهائم ،كلمح البصر أو كلمح الربق

إمنا أبطأ بك عملك مث أيذن  :فيقول ،اي رب أبطأت يب :فيقول ،الرجل مشيا  حىت جييء آخرهم رجل يتكفأ على بطنه
مث يقوم نبيكم صلى هللا عليه  ،أو قال عيسى ،مث موسى ،مث إبراهيم خليل هللا ،فيكون أول شافع جربيلهللا يف الشفاعة 

عسى أن يبعثك ربك مقاماا  ﴿وهو املقام احملمود الذي وعده هللا ،وسلم رابعا  ال يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه
فريى أهل النار  ،جلنة وبيت يف النار وهو يوم احلسرة[ فليس من نفس إال تنظر إىل بيت يف ا 79 :] االسراء ﴾حمموداا 

لوال أن من  هللا عليكم مث يشفع  :ويرى أهل اجلنة البيت الذي يف النار فيقال ،لو عملتم :فيقال ،البيت الذي يف اجلنة
من النار أكثر مما  فيخرج ،أان أرحم الرامحني :مث يقول ،فيشفعهم هللا ،املالئكة والنبيون والشهداء والصاحلون واملؤمنون

ما سلككم يف سقر  ﴿مث قرأ عبد هللا اي أيها الكفار  ،حىت ما يرتك فيها أحدا  فيه خري ،أخرج من مجيع اخللق برمحته
ترون يف  :[ قال 46 :] املدثر ﴾وكنا نكذب بيوم الدين  ﴿:[ إىل قوله 42 :] املدثر ﴾قالوا مل نك من املصلني 

فإذا أراد هللا أن ال خيرج منها أحدا  غري وجوههم وألواهنم فيجيء  ،هؤالء أحدا  فيه خري ال وما يرتك فيها أحدا  فيه خري
فيقول الرجل  ،من عرف أحدا  فيخرجه فيجيء الرجل فينظر فال يعرف أحدا   :فيقال له ،الرجل من املؤمنني فيشفع

 107 :] املؤمنون ﴾ربنا أخرجنا منها فإن عدان فإان ظاملون  ﴿:فيقولون ،ما أعرفك :فيقول ،اي فالن أان فالن :للرجل
 .فلم خيرج منهم بشر ،[ فإذا قال ذلك أطبقت عليهم 108 :] املؤمنون ﴾اخسئوا فيها وَل تكلمون  ﴿:[ فيقول

 .«ليزهقونك أببصارهم » أنه قرأ  ابن مسعودوأخرج أبو عبيدة يف فضائله وابن جرير عن 
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 س ورة احل اقة
ابن أخرج عبد الرزاق والفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والطرباين واحلاكم وصححه عن 

 .متتابعات :قال ﴾حسوماا  ﴿:يف قوله مسعود
 

 سورة املعارج
على  :قال ﴾الذين هم على صالهتم دائمون  ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف عن 

 .مواقيتها
 

 س ورة اجلن
 

خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل اهلجرة إىل نواحي »  :قال ابن مسعودأخرج أبو نعيم يف الدالئل عن 
فتقدم شيئا  مث جلس  .»ال يهولنك شيء تراه «  :مث قال ،»ال حتدثن شيئا  حىت آتيك «  :مكة فخط يل خطا  وقال

 .« ﴾كادوا يكونون عليه لبداا   ﴿:وكانوا كما قال هللا تعاىل ،فإذا رجال سود كأهنم رجال الزط  
انطلقت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة اجلن حىت أتى  :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن 

اال أرجلهم عنك اي رسول هللا؟  :يقال له وردان ،وا عليه فقال سيدهماحلجون فخط علي خطا  مث تقدم إليهم فازدمح
 .﴾إين لن جيريين من هللا أحد  ﴿:قال
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 س ورة املزم ل
هي ابحلبشية  :قال ﴾إن انشئة الليل  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن أيب حامت واحلاكم وصححه عن 

 .قيام الليل
 .قيودا   :قال ﴾إن لدينا أنكاَلا  ﴿ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 

 ،إذا كان يوم القيامة فإن ربنا يدعو آدم :قال ﴾يوماا جيعل الولدان شيباا  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 
أخرج بعث النار من كل ألف  :فيقول هللا ،أي رب ال علم يل إال ما علمتين :فيقول ،اي آدم أخرج بعث النار :فيقول

 .فإذا خرج بعث النار شاب كل وليد ،تسعمائة وتسعة وتسعني يساقون إىل النار سوقا  مقرنني زرقا  كاحلني
 

 س ورة املدثر
رضي هللا عنه أنه قرأ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ابن مسعودوأخرج الطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه عن 

 .ابلكسر ﴾والرجز فاهجر  ﴿
 .«اي أيها الكفار ما سلككم يف سقر »  :أنه قرأ ابن مسعودوأخرج أبو عبيد يف فضائله وابن املنذر عن 

ليخرجن بشفاعيت من أهل اإِلميان من »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .« ﴾شفاعة الشافعني  ﴿:إىل قوله ﴾ما سلككم يف سقر  ﴿هل هذه اآلية النار حىت ال يبقى فيها أحد إال أ

مث خيرجهم بشفاعة حممد صلى هللا عليه  ،يعذب هللا قوما  من أهل اإِلميان :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي يف البعث عن 
 .﴾شفاعة الشافعني  ﴿:إىل قوله ﴾ما سلككم يف سقر  ﴿وسلم حىت ال يبقى إال من ذكر هللا 
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 سورة القي امة
ال  :قال ﴾َل وزر  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن أيب الدنيا يف األهوال وابن املنذر وابن أيب حامت عن 

 .حصن
ينبأ اإِلنسان يومئذ مبا قدم وأخر  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن 

 .مبا قدم من عمله وما أخر من سنة عمل هبا من بعده من خري أو شر ﴾
عجلت هلم الدنيا  :قال ﴾كال بل حيبون العاجلة   ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج عبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد عن 

 .سناها وخريها وغيبت عنهم اآلخرة
 

 سورة اإلنس ان
هل أتى على اإِلنسان  ﴿أنه مسع رجال  يتلو هذه اآلية  ابن مسعودأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر عن 

فأخذ عودا  من األرض  ،هذا :اي ليتها متت فعوتب يف قوله :ابن مسعودفقال  ﴾حني من الدهر مل يكن شيئاا مذكوراا 
 .اي ليتين كنت مثل هذا :فقال

 .العروق :قال ﴾أمشاج  ﴿:يف قوله ابن مسعودصور وابن أيب حامت عن وأخرج سعيد بن من
َل  ﴿:إن هللا تعاىل قال ،الزمهرير إمنا هو لون من العذاب :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت عن 

 .﴾يذوقون فيها برداا وَل شراابا 
 .اجلنة سجسج ال قر فيها وال حر :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
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 س ورة املرسالت
بينما حنن مع النيب صلى هللا عليه »  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن 

وإن فاه لرطب هبا إذا وثبت  ،فإنه يتلوها وإين أللقاها من فيه ،وسلم يف غار مبىن إذ نزلت عليه سورة واملرسالت عرفا  
وقيت شركم   :فقال النيب صلى هللا عليه وسلم .اقتلوها فابتدرانها فذهبت :فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ،عليه حية

 .«كما وقيتم شرها 
لة قالوا وما لي .حنو ليلة احلية ﴾واملرسالت عرفاا  ﴿نزلت »  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 

دعوها فإن هللا وقاها  :فقال .فتغيبت يف حجر ،اقتلوها :فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ،خرجت حية :احلية؟ قال
 .«شركم كما وقاكم شرها 

كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غار   :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه وابن مردويه عن 
فبأي حديث بعده يؤمنون  ﴿فأخذهتا من فيه وإن فاه لرطب هبا فال أدري أبيها ختم  ﴾واملرسالت  ﴿فنزلت عليه 

 .﴾وإذا قيل هلم اركعوا َل يركعون  ﴿أو  ﴾
 .املالئكة :قال ﴾واملرسالت عرفاا  ﴿رضي هللا عنه  ابن مسعودوخرج ابن جرير من طريق مسروق عن 

واملرسالت  ﴿ابن مسعودمت من طريق أيب  العبيدين أنه سأل وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حا
 ﴾فالفارقات فرقاا  ﴿الريح  :قال ﴾والناشرات نشراا  ﴿الريح  :قال ﴾فالعاصفات عصفاا  ﴿الريح  :قال ﴾عرفاا 

 .حسبك :قال
ويل واد يف جهنم يسيل فيه صديد أهل النار فجعل  :قال ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن املنذر عن 

 .للمكذبني وهللا أعلم
ابن وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة يف املصنف وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر والبيهقي يف سننه عن 

 .﴾أمل جنعل اْلرض كفااتا أحياء وأموااتا  ﴿مث قرأ  ،أنه أخذ قملة فدفنها يف املسجد مسعود
ترمي  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين يف األوسط عن 

 .ولكنها مثل املدائن واحلصون ،إهنا ليست كالشجر واجلبال :قال ﴾بشرر كالقصر 
عليكم إبحسان الركوع فإن  :قال ﴾وإذا قيل هلم اركعوا  ﴿وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن قتادة 

لو مات هذا ما مات  :قال .وذكر لنا أن حذيفة رأى رجال  يصلي وال يركع كأنه بعري انفر :قال .الصالة من هللا مبكان
 :قالوا ،فضحك ،رأى رجال  يصلي وال يركع وآخر جير إزاره ابن مسعودوحدثنا أن  :قال .على شيء من سنة اإِلسالم

 واآلخر ال يقبل هللا صالته ،أضحكين رجالن أحدمها ال ينظر هللا إليه :؟ قالودابن مسعما يضحكك اي 
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 س ورة النب أ
 ابن مسعودوأخرج الشافعي وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه واخلرائطي والبيهقي يف سننه عن 

يبعث هللا سحااب  فتحمل املاء من السماء فتمر به السحاب فتدر   :قال ﴾وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجاا  ﴿:يف قوله
 .فتصرفه الرايح فينزل متفرقا   ،والثجاج ينزل من السماء أمثال العزايل ،كما تدر اللقحة

 .احلقب مثانون سنة :قال ﴾َلبثني فيها أحقاابا  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور واحلاكم وصححه عن 
زمهرير جهنم يكون هلم من العذاب ألن هللا  :قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت عن 

 .﴾َل يذوقون فيها برداا وَل شراابا إَل محيماا وغساقاا  ﴿:يقول
وهو أعظم من السموات واجلبال ومن املالئكة يسبح   ،الروح يف السماء السابعة :قال ،ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

 .خيلق هللا من كل تسبيحة ملكا  من املالئكة جييء يوم القيامة صفا  وحده ،كل يوم اثين عشر ألف تسبيحة
 سورة النازع ات

أنفس الكفار املالئكة الذين يلون  :قال ﴾والنازعات غرقاا  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت عن 
 .املالئكة :قال ﴾والساحبات سبحاا  ﴿:إىل قوله

 .ابأللف« انخرة » أنه كان يقرأ  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد عن 
 

 س ورة التكوير
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفراييب وابن سعد وعبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت وابن املنذر والطرباين 

 .هي بقر الوحش :قال ﴾ابخلنس اجلواري الكنس  ﴿:يف قوله ابن مسعودواحلاكم وصححه من طرق عن 
جربيل يف رفرف أخضر قد  :قال ﴾ولقد رآه ابْلفق املبني  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن مردويه وأبو نعيم يف الدالئل عن 

 .سد األفق
رأى جربيل  :قال ﴾ولقد رآه ابْلفق املبني  ﴿ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه عن 

 .له ستمائة جناح قد سد األفق
وما هو على الغيب بظنني » أنه قرأها  ابن مسعودعن وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه 

 .ما هو على القرآن مبتهم :قال« 
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 س ورة اَلنفطار
علمت نفس ما قدمت وأخرت  ﴿:قي قوله ابن مسعودوأخرج ابن املبارك يف الزهد وعبد بن محيد وابن أيب حامت عن 

فإن له مثل أجر من عمل هبا من غري أن ينقص  ،ما قدمت من خري وأخرت من سنة صاحلة يعمل هبا بعده :قال ﴾
 .فإن عليه مثل وزر عمل هبا وال ينقص من أوزارهم شيئا   ،من أجورهم شيئا  أو سنة سيئة يعمل هبا بعده

 
 

 سورة املطففي ن
 .إذا حشر الناس قاموا أربعني عاما   ابن مسعودوأخرج عن 

 .طعمه ورحيه :قال ﴾ختامه مسك  ﴿ممزوج  :قال ﴾خمتوم  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن املنذر عن 
 ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وهناد وابن أيب حامت وابن أيب شيبة وابن املنذر والبيهقي يف البعث عن 

 .الرحيق اخلمر واملختوم جيدون عاقبتها طعم املسك :قال ﴾يسقون من رحيق خمتوم 
ليس خبامت خيتم  :قال ﴾ختامه مسك  ﴿:يف قوله ابن مسعوده والبيهقي عن وأخرج الفراييب والطرباين واحلاكم وصحح

 .أمل تر إىل املرأة من نسائكم تقول خلطه من الطيب كذا وكذا .ولكن خلطه مسك ،به
يف  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وابن املبارك وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت عن 

 .عني يف اجلنة متزج ألصحاب اليمني ويشرب هبا املقربون صرفا   :قال ﴾ومزاجه من تسنيم  ﴿:قوله
 

 سورة اَلنش قاق
أنه  ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن املنذر واحلاكم يف الكىن وابن منده يف غرائب شعبة وابن مردويه والطرباين عن 

 .لرتكنب ابلنصب اي حممد مساء بعد مساء :قال ﴾لرتكنب طبقاا عن طبق  ﴿قرأ 
 .اي حممد حاال  بعد حال ﴾لرتكنب طبقاا عن طبق  ﴿ابن مسعودوأخرج البزار عن 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفراييب وابن جرير وابن أيب حامت وعبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه واحلاكم 
 .يعين السماء تنفطر مث تنشق مث حتمر :قال ﴾لرتكنب طبقاا عن طبق  ﴿:ولهيف ق ابن مسعودوالبيهقي يف البعث عن 

وتكون وردة   ،السماء تكون ألواان  كاملهل :يف اآلية قال ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي عن 
 .وتشقق فتكون حاال  بعد حال ،وتكون واهية ،كالدهان
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 سورة الب روج
وشاهد  ﴿:إىل قوله ﴾والسماء ذت الربوج  ﴿قسم  :قال ابن مسعودوأخرج ابن املنذر واحلاكم وصححه عن 

 .هذا قسم على أن بطش ربك لشديد إىل آخرها :قال ﴾ومشهود 
 
 

 سورة اْلع لى
إذا  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج زيد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت من طريق أيب األحوص عن 

 .﴾قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى  ﴿:خرج أحدكم يريد الصالة فال عليه أن يتصدق بشيء ألن هللا يقول
 .﴾بل تؤثرون احلياة الدنيا على اآلخرة  ﴿رضي هللا عنه أنه كان يقرأ  ابن مسعودأخرج عبد بن محيد عن 

سبح  ﴿ابن مسعوداستقرأت  :والبيهقي يف شعب اإِلميان عن عرفجة الثقفي قالوأخرج ابن جرير وابن املنذر والطرباين 
آثران الدنيا على  :فقال ،ترك القراءة وأقبل على أصحابه ﴾بل تؤثرون احلياة الدنيا  ﴿فلما بلغ  ﴾اسم ربك اْلعلى 

 .اآلخرة فسكت القوم
 سورة الفج ر

من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع هللا عليه »  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج البيهقي عن 
 .«يف سائر سنته 

 .هذا قسم على أن ربك لباملرصاد :قال ﴾إذا يسر  ﴿:إىل قوله ﴾والفجر  ﴿أنه قرأ  ابن مسعودأخرج ابن املنذر عن 
وتد فرعون ألمرأته أربعة أواتد مث جعل على  :قال ﴾ذي اْلواتد  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه عن 

 .ظهرها رحى عظيمة حىت ماتت
 ﴿:ويف قوله ،قسم :قال ﴾والفجر  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج احلاكم وصححه والبيهقي يف األمساء والصفات عن 

 .عز  وجل  جسر عليه األمانة وجسر عليه الرحم وجسر عليه الرب  :من وراء الصراط جسور ﴾إن ربك لباملرصاد 
قال رسول هللا صلى  :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج مسلم والرتمذي وابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه عن 

 .»مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا  ،يؤيت جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام«  :هللا عليه وسلم
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رضي هللا عنه  ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد والرتمذي وعبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد وابن جرير عن 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودوهنا  ،جيء هبا تقاد بسبعني ألف زمام«  :قال ﴾وجيء يومئذ جبهنم  ﴿:يف قوله

«. 
 

 سورة البلد
ابن أخرج عبد الرزاق والفراييب وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وصححه عن 

 .سبيل اخلري والشر :قال ﴾وهديناه النجدين  ﴿:رضي هللا عنه يف قوله مسعود
 

 سورة اللي ل
صديق اشرتى بالال  من أمية بن خلف وأيب أن أاب بكر ال ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن عساكر عن 

سعي أيب بكر وأمية وأيب  ﴾والليل إذا يغشى إن سعيكم لشىت  ﴿فأنزل هللا  ،فأعتقه هلل ،بن خلف بربدة وعشر أواق
 .النار :قال ﴾فسنيسره للعسرى  ﴿:ال إله إال هللا إىل قوله :قال ﴾وكذب ابحلسىن  ﴿:إىل قوله
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 س ورة الضحى
إان أهل بيت اختار هللا لنا »  :رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 

 «  ﴾ولسوف يعطيك ربك فرتضى  ﴿اآلخرة على الدنيا 
ووجدك عدميا  فآوى »  ابن مسعودفقري وذكر أهنا يف مصحف  :قال ﴾ووجدك عائالا  ﴿أخرج ابن جرير عن سفيان 

». 
 .«ووجدك عدميا  فأغىن »  ابن مسعودقراءة  :وأخرج ابن األنباري يف املصاحب عن األعمش قال

 
 س ورة الشرح

لوكان العسر يف »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وابن مردويه بسند ضعيف عن 
 .« ﴾إن مع العسر يسراا  ﴿مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،حجر لدخل عليه اليسر حىت خيرجه

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن أيب الدنيا يف الصرب وابن املنذر والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 
إن هللا  ،ولن يغلب عسر يسرين ،لو كان العسر يف حجر لتبعه اليسر حىت يدخل عليه ليخرجه :قال ابن مسعود

 .﴾فإن مع العسر يسراا إن مع العسر يسراا  ﴿:يقول
يف  ﴾وإىل ربك فارغب  ﴿إىل الدعاء  ﴾فإذا فرغت فانصب  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن أيب الدنيا يف الذكر عن 

 .املسألة
 ،فقد متت صالته ،أميا رجل أحدث يف آخر صالته :يقول ابن مسعودكان   :وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال

يف املسألة  :قال ﴾وإىل ربك فارغب  ﴿فراغك من الركوع والسجود  :قال ﴾فإذا فرغت فانصب  ﴿:وذلك قوله
 .وأنت جالس

إذا فرغت من الفرائض فانصب يف  :قال ﴾فإذا فرغت فانصب  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت عن 
 .قيام الليل
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 س ورة العلق
 ،صاحب علم وصاحب دنيا :منهومان ال يشبعان :قال ابن مسعودأخرج عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت عن 

[ وأما  28 :] فاطر ﴾إمنا خيشى هللا من عباده العلماء  ﴿فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرمحن مث قرأ  ،وال يستواين
 .وهللا أعلم ﴾إن اإِلنسان ليطغى أن رآه استغىن  ﴿صاحب الدنيا فيتمادى يف الطغيان مث قرأ 

 
 س ورة الق در

قد كنت علمتها مث  :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ليلة القدر قال»  :قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
وآية ذلك أن الشمس تطلع  ،فاطلبوها يف تسع يبقني أو سبع يبقني أو ثالث يبقني ،وإهنا يف رمضان ،اختلست مين
 .«ومن قام السنة سقط عليها  ،ليس هلا شعاع

 :يف داره فسمعناه يقول ابن مسعودأتينا  :وأخرج ابن أيب شيبة وابن زجنوية وابن نصر عن أيب عقرب األسدي قال
وذلك أن الشمس تطلع يومئذ بيضاء  ،ة القدر يف السبع من النصف األخريفأخربان أن ليل ،فسألته ،صدق هللا ورسوله

 .فنظرت إىل السماء فإذا هي كما حدثت فكربت ،ال شعاع هلا
 :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وحممد بن نصر والطرباين وابن مردويه عن 

وما أنزلنا على عبدان يوم  ﴿:فإهنا صبيحة يوم بدر اليت قال هللا ،التمسوا ليلة القدر لسبع عشرة خلت من رمضان
 .ويف إحدى وعشرين ويف ثالث وعشرين فإهنا ال تكون إال يف وتر ﴾الفرقان يوم التقى اجلمعان 

اطلبوها ليلة سبع »  :صلى هللا عليه وسلم قال لنا رسول هللا :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج ابن مردويه عن 
 .مث سكت« عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثالث وعشرين 

حتروها الحدى عشرة يبقني صبيحتها يوم بدر لتسع  :رضي هللا عنه يف ليلة القدر ابن مسعودوأخرج حممد بن نصر عن 
 .يطان إال صبيحة ليلة القدر فإهنا تطلع ليس هلا شعاعيبقني ولسبع يبقني فإن الشمس تطلع كل يوم بني قرين الش
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 سورة الزلزل ة
وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن األنباري يف املصاحف عن إمساعيل بن عبد 

يومئذ حتدث  ﴿وقرأ مرة « يومئذ تنىبء أخبارها »  :هذه اآلية ابن مسعودمسعت سعيد بن جبري يقرأ بقراءة  :هللا قال
 .﴾أخبارها 

 
 سورة الع ادَيت

 .يف احلج :ابن مسعودوقال  ،قال ابن عباس يف القتال :قال ﴾والعادَيت ضبحاا  ﴿وأخرج عبد بن محيد عن جماهد 
إذا استفت  ﴾فاملورَيت قدحاا  ﴿هي اإِلبل يف احلج  :قال ﴾والعادَيت ضبحاا  ﴿ابن مسعودوأخرج ابن جرير عن 

فأثرن  ﴿حني يفيضون من مجع  ﴾فاملغريات صبحاا  ﴿احلصى مبنامسها تضرب احلصى بعضه بعضا  فيخرج منه النار 
 .إذا صرن يثرن الرتاب :قال ﴾به نقعاا 

 
 س ورة التكاث ر

عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف »  دابن مسعو وأخرج عبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد وابن أيب حامت وابن مردويه عن 
 .«األمن والصحة  :قال ﴾مث لتسألن يومئذ عن النعيم  ﴿:قوله

يف اآلية قال  ابن مسعودوأخرج هناد وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإِلميان عن 
 .األمن والصحة :النعيم

وأن النيب صلى  ،وخرج عمر مل خيرجه إال اجلوع ،أن أاب بكر خرج مل خيرجه إال اجلوع»  ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
انطلقوا بنا إىل منزل رجل من األنصار يقال  :فقال ،وأهنما أخرباه أنه مل خيرجهما إال اجلوع ،هللا عليه وسلم خرج عليهما

 ،حبت املرأة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبصاحبيهفر  ،فإذا هو ليس يف املنزل ذهب يستقي ،له أبو اهليثم بن التيهان
فلم  ،ذهب يستعذب لنا :فسأهلا النيب صلى هللا عليه وسلم أين انطلق أبو اهليثم؟ قالت ،وبسطت هلم شيئا  فجلسوا عليه

 ،فذبح هلم عناقا   ،يلبث أن جاء بقربة فيها ماء فعلقها وأراد أن يذبح هلم شاة فكان النيب صلى هللا عليه وسلم كره ذلك
إما أبو  :أو شربوا من املاء فقال أحدمها ،فجاء بكبائس من النخل فأكلوا من ذلك اللحم والبسر والرطب ،مث انطلق

املؤمن ال يثرب عليه «  :هذا من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :بكر وإما عمر
 .» «يثرب على الكافر شيء أصابه يف الدنيا إمنا 
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 ﴿إمنا هي للكفار  :قال ﴾مث لتسألن يومئذ عن النعيم  ﴿وأخرج ابن مردويه عن الكليب أنه سئل عن تفسري هذه اآلية 

وخرج رسول هللا صلى هللا عليه »  :[ إمنا هي للكفار قال 20 :] األحقاف ﴾أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا 
لون أخرجين اجلوع فانطلق هبما النيب صلى هللا عليه وسلم إىل رجل من األنصار يقال له وسلم وأبو بكر وعمر كلهم يقو 

 ،وأخرجت بساطا  فجلسوا عليه ،ورحبت املرأة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبصاحبيه ،فلم يره يف منزله ،أبو اهليثم
 ،يستعذب لنا فلم يلبثوا أن جاء بقربة ماء فعلقها انطلق :أين أنطلق أبو اهليثم؟ فقالت :فقال النيب صلى هللا عليه وسلم

 ،مث انطلق فجاء بكبائس من خنل ،فكره النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك فذبح عناقا   ،وكأنه أراد أن يذبح هلم شاة
هذا من النعيم الذي نسأل  :إما أبو بكر واما عمر :فقال أحدمها ،فأكلوا من اللحم ومن البسر والرطب وشربوا من املاء

وإمنا يثرب  ،وإن املؤمن ال يثرب عليه شيء أصابه يف الدنيا ،إمنا يسأل الكفار«  :عنه؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم
 .ابن مسعودالشعيب عن احلارث عن  :قيل له من حدثك؟ قال» على الكافر 

ديوان فيه احلسنات وديوان فيه  :قيامة على ثالثة دواوينيعرض الناس يوم ال :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
وتبقى السيئات مشيئتها إىل  ،فيقابل بديوان احلسنات ديوان النعيم فيستفرغ النعيم احلسنات ،النعيم وديوان فيه السيئات

 .إن شاء عذب وإن شاء غفر ،هللا عز وجل
 

 سورة العصر
والعصر إن »  :ابن مسعودمسعت سعيد بن جبري يقرأ قراءة  :قالوأخرج عبد بن محيد عن إمساعيل بن عبد امللك 

 .«اإِلنسان لفي خسر وإنه لفيه إىل آخر الدهر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
ابن كيف كان   :أرسل بشر بن مروان إىل عبد هللا بن عتبة بن مسعود فقال :وأخرج عبد بن محيد عن حوشب قال

هو يكفر  :فقال له بشر« والعصر إن اإِلنسان لفي خسر وهو فيه إىل آخر الدهر »  :فقال ﴾والعصر  ﴿يقرأ  مسعود
 .فقال عبد هللا لكين أومن به .به
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 س ورة اهل مزة
 .وهي األدهم :قال« بعمد ممددة »  :أنه قرأ ابن مسعودوأخرج ابن أيب حامت عن 

 :قال ﴾طرياا أاببيل  ﴿ابن مسعودوأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي يف الدالئل عن 
 .هي الفرق

 
 سورة قريش

إن هذا األمر فيكم وأنتم والته »  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقريش :قال ابن مسعودوأخرج ابن أيب شيبة عن 
». 
 

 س ورة املاعون
الذين هم »  :أنه قرأ ابن مسعودوأخرج ابن األنباري يف املصاحف والبيهقي يف سننه واخلطيب يف اتيل التلخيص عن 

 .«عن صالهتم الهون 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وأبو داود والنسائي والبزار وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين يف 

كنا نعد املاعون على عهد رسول هللا صلى هللا   :قال ابن مسعوداألوسط وابن مردويه والبيهقي يف سننه من طرق عن 
 .ان وما تتعاطون بينكمعليه وسلم عارية الدلو والقدر والفأس وامليز 

كنا أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم نتحدث أن املاعون الدلو والقدر والفأس   :قال ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .وال يستغين عنهن

 .الفأس والقدر والدلو وحنوها :قال ﴾املاعون  ﴿:يف قوله ابن مسعودوأخرج الفراييب والبيهقي عن 
كان املسلمون يستعريون من املنافقني الدلو والقدر والفأس وشبهه فيمنعوهنم   :قال مسعود ابنوأخرج ابن مردويه عن 

 .﴾ومينعون املاعون  ﴿فأنزل هللا 
املال الذي ال  :قال ابن عمر :وأخرج عبد الرزاق والفراييب وسعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر عن أيب املغرية قال

 ذلك ما أقول لك  :قال .هو ما يتعطاه الناس بينهم من اخلري :قال ابن مسعودإن  :قلت له .يعطى حقه
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 سورة الك افرون
قل َي أيها  ﴿أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الركعتني بعد صالة املغرب  ،ابن مسعودوأخرج ابن ماجة عن 

 .﴾قل هو هللا أحد  ﴿و ﴾الكافرون 
 

 س ورة النصر
إذا جاء نصر  ﴿ملا نزلت »  :قال ابن مسعودوأخرج عبد الرزاق وحممد بن نصر وابن جرير وابن املنذر وابن مردويه عن 

سبحانك اللهم وحبمدك اغفر يل إنك أنت التواب «  :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول  ﴾هللا والفتح 
 .» «الغفور 

سبحانك «  :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول»  :قال مسعودابن وأخرج احلاكم وابن مردويه عن 
سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل إنك «  :قال ﴾إذا جاء نصر هللا والفتح  ﴿فلما نزلت » ربنا وحبمدك 

 .«أنت التواب الرحيم 
 

 س ورة اإلخ الص

 ،أنسب لنا ربك :اي رسول هللا ،قالت قريش :رضي هللا عنه قال ابن مسعودوأخرج الطرباين وأبو الشيخ يف العظمة عن 
 .﴾قل هو هللا أحد  ﴿فأنزل هللا 

قال رسول هللا صلى هللا عليه  :قال ابن مسعودوأخرج ابن الضريس والبزار وحممد بن نصر والطرباين بسند صحيح عن 
تعدل  ﴾قل هو هللا أحد  ﴿بلى  :ذلك؟ قال ومن يطيق :أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا»  :وسلم

 .«بثلث القرآن 
»  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ابن مسعودوأخرج أمحد وأبو عبيد والنسائي وابن ماجة وابن الضريس عن 

 .«تعدل ثلث القرآن  ﴾قل هو هللا أحد  ﴿
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 سورة الناسو  س ورة الفلق
 

وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود أنه كان حيك املعو ذتني من أخرج أمحد والبزار والطرباين 
إمنا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يتعو ذ  ،إهنما ليستا من كتاب هللا ،ال ختلطوا القرآن مبا ليس منه :املصحف ويقول

وقد صح عن النيب صلى هللا  ،د من الصحابةأح ابن مسعودمل يتابع  :قال البزار .ال يقرأ هبما ابن مسعودوكان  ،هبما
 .عليه وسلم أنه قرأ هبما يف الصالة وأثبتتا يف املصحف

قيل يل فقلت فقولوا   :أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن هاتني السورتني فقال»  :ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
 .«كما قلت 

أتيت  :نباري وابن حبان وابن مردويه عن زر بن حبيش قالوأخرج أمحد والبخاري والنسائي وابن الضريس وابن األ
أما والذي  :فقال ،ال يكتب املعوذتني يف مصحفه ابن مسعوداي أاب املنذر إين رأيت  :املدينة فلقيت أيب  بن كعب فقلت

قيل  :قال .بعث حممدا  ابحلق قد سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنهما وما سألين عنهما أحد منذ سألته غريك
 .فنحن نقول كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يل قل فقلت فقولوا

لقد أنزل عليَّ آايت مل »  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن مسعودوأخرج الطرباين يف األوسط بسند حسن عن 
 .«ينزل علي مثلهن املعو ذتني 

 :أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكره عشر خصال مسعود ابنوأخرج أبو داود والنسائي واحلاكم وصححه عن 
وعقد التمائم والرقى إال ابملعوذات والضرب  ،والتختم ابلذهب ،وجر اإِلزار ،وتغيري الشيب ،الصفرة يعين اخللوق

 .وفساد الصيب غري حمرمه ،وعزل املاء لغري حله ،والتربج ابلزينة لغري بعلها ،ابلكعاب
 .كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكره الرقى إال ابملعوذات  :قال ابن مسعوديف شعب اإِلميان عن وأخرج البيهقي 

إن آل عبد هللا أغنياء عن  :وقال ،أنه رأى يف عنق امرأة من أهله سريا  فيه متائم فقطعه ابن مسعودوأخرج الطرباين عن 
فإذا اسرتقت ظنت  ،إن إحداان لتشتكي رأسها فتسرتقى :ت امرأةفقال ،التولة والتمائم والرقى من الشرك :مث قال ،الشرك

فإذا مل تسرتق حنر  ،فقال عبد هللا إن الشيطان أييت أحداكن فينخس يف رأسها فإذا اسرتقت حبس ،أن ذلك قد نفعها
 ﴾قل هو هللا أحد  ﴿بسم هللا الرمحن الرحيم مث تقرأ  :فلو أن إحداكن تدعو مباء فتنضحه على رأسها ووجهها مث تقول

 .نفعها ذلك إن شاء هللا ﴾قل أعوذ برب الناس  ﴿و ﴾قل أعوذ برب الفلق  ﴿و
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 لواحق
وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف وحممد بن نصر والبيهقي يف سننه عن عبيد بن عمري أن عمر بن اخلطاب قنت بعد 

 ،وخنلع ونرتك من يفجرك ،رك ونثين عليك وال نكفركاللهم إان نستعينك ونستغف ،بسم هللا الرمحن الرحيم :الركوع فقال
إن  ،نرجو رمحتك وخنشى عذابك ،ولك نسعى وحنفد ،ولك نصلي ونسجد ،اللهم إايك نعبد ،بسم هللا الرمحن الرحيم
 .ابن مسعودوزعم عبيد أنه بلغه أهنما سوراتن من القرآن يف مصحف  .عذابك ابلكفار ملحق

اللهم إان نستعينك ونستغفرك ونثين عليك  :كان أبو عبد الرمحن يقرئنا  :السائب قال وأخرج حممد بن نصر عن عطاء بن
 ،وإليك نسعى وحنفد ،ولك نصلي ونسجد ،ونؤمن بك وخنلع ونرتك من يفجرك اللهم إايك نعبد ،وال نكفرك ،اخلري

 ،كان يقرئهم إايها  مسعودابن وزعم أبو عبد الرمحن أن  .إن عذابك ابلكفار ملحق ،نرجو رمحتك وخنشى عذابك اجلد
 .ويزعم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرئهم إايها
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